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১। এই গাথাসমুহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে 

১৯১৩খৃঃ অন্দে মৈমনসিংহ জেলার 'মৌরত' পত্রিকাঁয শীযূক্ত চ্রক্মার দে গ্রাচীম 
মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ গ্রকাশিত করেন। গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর 

মন্্বাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্ত যেটুক দিয়াছিলেন, তাহা! একেবারে চৈত-বৈশাধী 
বাগামের ফুলের গন্ধে ভরপুর ; সেই দিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার 

অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল। 

এই চন্ত্রকুমার দে কে এবং কেনারামের কবিতাটিই বা আমি কোথায় পাই, এই হইল 

মার চিন্তার বিষয়! “সৌরভ "সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় আমার পুাওন 
বন্ধ। আমি চত্্রক্মারের সম্বন্ধে তীহাকে নানা প্রশ জিজ্ঞাগা করিয়া জানিলাম, চক্্রক্মার 

একটি দরিদ্র যুবক, তান লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্ত নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা লিখিতে 

শিখিয়াছেন। আরও ওনিলাম, তাহার মন্তিফবিকৃতি হইয়াছে এবং তিনি একেবারে কাজের 

বাহিরে গিয়াছেন। | 

এই ছড়াটির কথা চন্দ্রকমার এমনই মনোজ্ঞ ভীঘায় লিখিয়াছিলেন যে, উহাতৈ আমি 

“তাহার পল্লীকবিতার প্রতি উচ্ছুসিত ভালবাপার যথেষ্ট পরিচয় পহিয়াছিলাম | আমি 

মৈমনসিংহের অনেক লোকের নিকটে জিজ্ঞাস। করিল।ম, কিন্তু কেহই তগাকার পল্লীগাথার 

আর কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না| কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দরে উপেক্ষা করিয়া 

বলিলেন, “ছোটিলোকেরা, বিশেষতঃ মূসলমানেরা, এ সকল মাথামুণ্ড গাহিয়া যায়, আর শত 

শত চাঘা লাঙ্গলের উপর বাছুতর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। এ গানগুলির মধ্যে এমন কি 

থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ ততপ্রতি আকুঃ হইতে পারেন? আপনি এই ছেঁড়া পৃথি 

ধীটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।” 

কিন্ত আমি কোন অজানিত শুভ মূহ-ত্তের গতীক্ষায় রহিলাম। কোন্ দিন পল্লীদেখতা 

আমার উপর তাহার অন্গ্রহ-হাস্য বিতরণ করিষেন এবং কবে তাহার কুপাকটাক্ষে 

মৈমনসিংহের এই অনাবিষ্কৃত রত্বখনির সন্ধান পাইব--ইহাই আমার আরাধনার বিঘয় 

হইল | 
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ইহার দৃই বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন কেদারবাবূর চিঠি পাইলাম । তিনি 

লিখিলেন,_-চন্দ্রকমার অনেকটা ভাল হইয়াছেন এবং শীঘ কলিকাতায় আসিয়া আমার 

সঙ্গে দেখা করিবেন। তাহার আরও চিকিৎসার দরকার । 

তত্রীর দই-একখানি রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়। চন্দ্রকুমার পাথেয় 

সংগ্রহ করিলেন; এবং ১৯১৯ সনে পূজার কিছু পৃত্ৰে বেহালায় আসিয়৷ আমাকে প্রণাম 

করিয়। দাড়াইলেন। রোগে-দঃখে জীণ »-মুখ পাওুরবণ ,__অন্ধাশনে-অনশনে বিশীর্ণ, 

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাধী ; তিনি পল্লীজীবনের যে কাহিনী শুনাইলেন ও 

মৈমনশিংহের অনাবিষ্ৃত পল্লীগাঁথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তীহাকে 

আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইল 

এখানে শ্রীযুক্ত যামিনীভূঘণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাহার চিকিৎসার ভার 

লইলেন, এবং শ্রীষক্ত গোপালদাস চৌধূরী মহশিয় কতকদিনের জন্য তাহাকে নিজ বাটীতে 

আশ্বন দিলেন। আমি তাহার সংগৃহীত পল্লীগাথা সপ্বদ্ধে স্যার আশুতোঘ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়কে বলিয়। একটা ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব, তাহাকে এই ভরসা দিলাম | 

চন্রকূমার এইভাবে কতকদিন এখানে কাটাইয়৷ দেশে চলিয়া গেলেন। ক্হ₹ষ্টেযে 

এই সকল পল্লীগাখ। তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ। তিনি ও তাহার ভগবানৃ্ই জানেন এবং 

কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাঘাদের রচনা । এইগুলির অনেক 

পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পৃব্বে যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, 

বিল ও পুঞ্ষরিণীতে পদ্য ও কৃমুদের কঁড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়। দূলিত---এই সকল গানও 

তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোন। যাইত, ও তাহাদের তানে সরল কৃঘকপ্রাণ তনয় 

হইয়। যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত না। 

কিন্ত লোকের রুচি এই দিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবার লোকেরও অভাব হইয়াছে, 

যেহেতু এই শ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতুকপুণ অনুরাগ ফুরাইয়া৷ আসিয়াছে । 

যাহ! লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহ! রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস ন। থাকিলে সেই কাব্য- 

কথার স্মৃতি মলিন হইয়৷ পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বছ 

লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও ব! দুইটি,--নান। 

গ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের শরণাপন হইয়া একটি সম্পণ পালার উদ্ধার করিতে 

পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকমার প্রতি পালা্টি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন। 

প্রথমত: চন্দ্রক্মার মৈমনসিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি 

বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। মুক্তারামের দুগ পুরাণ” রাষকাস্তের মনসার 'ভাসান",-- 

উমার বিবাহ", 'শিবদূগার কোন্দল”, দূবর্বাসার পারণ” “ড্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' এবং 'নরষেধ- 
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বন্স' প্রভৃতি বিষয়ক কবিসংগীতগুলি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আমাকে 

পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এইকপ পুস্তকের উপরই তীহার বেশী ঝোঁক ছিল! যদিও 

পল্লীর ছড়াগুলিকে ইনি অস্তরের ভালবাসা দিয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃত শব্দবছল কাব্যগুলির 

পার্খে সেগুলি সময়ে সময়ে তাহার চক্ষে মান বোধ হইত, এজন্য সেই পাড়ােয়ে জিনিঘ- 

গুলিকে বুকে তুলিয়া! আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে তয় পাঁইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে 

সভ্যগণ তাহাকে জাতিচ্যুত করিয়া বসেন। বানিয়াচঙ্গ, জঙ্গলবাড়ী, রোয়াইলধাড়ী প্রভৃতি 

নানা স্থানের ছড়াগুলির সংগ্রহ সম্বন্ধে তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, “এগুলি এত 

প্রাচীন ও ইহাদের ভাবা এমন পাড়াগেয়ে যে শুনিলে হাসি পায় , , . . পয়ারের শেষ 

ভাগে প্রায়ই মিল নাই। এগুলি সংগ্রহ করিব কি?” অন্য একবার গ্রাম্য ভাঘার কিছু 

নমনা দিয়! লিখিয়াছিলেন “এই ভাঘার সংগ্রহ করিব কি না আমাকে সত্বর লিখিয়া 

জানাইবেন।' কিন্ত তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৈমনসিংহ-প্রচালিত রাধাকুষণ এবং উমা- 

মেনকাসন্বস্বীয় কবিগানের গ্লাচুষে)র ব্যাখ্যা কৰা সত্বেও তাহার এই উৎসাহ আমি খুব সতেজ 

হইতে দেই নাই। দেই যে অবজ্ঞাত 'অশিষ্ট' তাঘায় অনাড়গ্বর সরলতায় পল্লীলক্ষশির প্রাণটি 

ধরা দিয়াছে, সেই ছড়াগুলির উপরই আমার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। যেহেতু কৃত্রিম ভাঘার 

সোনার পিঞ্জরে তোতা পাখীর স্থান হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টিবাদলে আকাশের মুক্ত আঙ্গিনায়ই 

কোকিলের পঞ্চম স্বর পৃথিবী ছাঁপাইয়া উঠে। 

“সৌরভ “সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উত্সাহে চন্ত্রকুমারবাবু 

বিচিত্রভাবে নানা দিক্ দিয় সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। “সৌরভে' তিনি 

নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এ দন্বদ্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, “চন্দ্রাবতীর 

উপাখ্যান রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম । “সৌরভে' চন্দ্রাবতীর উপাখাযান আমার গ্রথম উদাম। 

ইহার পরে 'লোহার মাঞ্জাস' নামে একখানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করি । বলা বাহুল্য, ইহা 

চাদ সদাগর এবং বেছলা-লক্ষ্রীন্দরের কাহিনী । ইহার সপ্তম সগ পর্য্যন্ত লেখা আছে। 

শেষ করিতে পারি নাই। সেই সময়ে শরীরের দিকে দৃক্পাত না করিয়া গুরুতর পরিশুম 

করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যার ও গতীর রাত্রে “লোহার মাজাস' 

লিখিতাম |” 

কেদারবাবূ নানা দিক্ দিয়! ই'হার সাহিতি)ক চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছিলেন। কিন্ত 

“সৌরভে' চন্দ্রকুমারবাবুর প্রবন্ধে গ্রাচীন পালাগানের যে সামান্য কিছু নমুনা প্রকাশিত হইয়া- 

ছিল, তাহ! পড়িয়া আমি কেদারবাবুকে সেইগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে বিশেঘ- 

ভাবে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম | কবিকল্কের “বিদ্যাসুন্দন” 

অপেক্ষা কবিকষ্ষের সম্বন্ধে কবিচতুষ্টয-বিরচিত পালা্টিই আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া 



|0 মৈমনসিংহ-গাতিক। 

বোধ হইয়াছিল । চন্দ্রকুমারব বুর স্বরচিত 'চন্দ্রাবতী'র উপাখ্যান অপেক্ষা নয়ানচাদ-বিরচিত 

'জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতী 'র পালাটি জানিবার জন্যই আমি বিশেষকপ লালায়িত হইয়াছিলাম | 

যাহা হউক, 'সৌরভে' সেই সকল পালাগানের কিছু কিছু নমুনা প্রকাশিত না হইলে তত্প্রতি 

কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংয্ববে আদার পর আমি চন্দ্রক্মারবাবুকে 

তাহার অন্যান্য সব্ববিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়া শুধু' পালাগান-সংগ্রহে 

মনোধোগী হইতে উপদেশ দেই। 

পৌরাণিক উপাখ্যান-বিধয়ক কাব্যকখা তে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ডি ঝুড়ি পাওয়া 

যাইতেছে । বিজয় গুপ্ু, নারায়ণ দেব, বংশীদাস ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে'র পরে 

রামকান্তের একখানি পণ্মাপরাণ' ন। পাওয়া গেলেও বঙ্গমাহিতা বিশেষ শ্বীহীন হইবে না; 

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্ুন্দরের পরে কবিকক্ষের “বিদ্যাসুন্দর” না পাওয়া গেলেই বা বিশেঘ 

ক্ষতি কি? ভাঘ্ব। ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। কিন্ত 

মহছুয়।”, 'মলুয়।' বঙ্গের অণ্যব্র কোখায় পাইৰ? “দেওয়ানা মদিন।' “ফিরোজ খ?' প্রভৃতির 

পাল। যে বঙ্গপাহিতোর একট! নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে-__-এই অপূর্র্ব 

জিনিঘ বঙ্গপাহিত্যে স্দুর্নিভ। বঙ্গসাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে সংস্কৃত শব্দের 

সোনালী চুমকি দেওয়া বেনারশী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে--_কিস্ত পাড়াগীয়ের এই 

সকল সরল কখা।, যাহাতে সংস্কৃতির একট্ক্ও বারকরা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক 

রূপে অপব্ব সুন্দর,--তাহার নমুনা! আমরা কোখাঁয় পাইতাম! নানা দিক্ দিয়া এই সকল 

পল্লীগাখায় খাট বাঙ্জালী জীবনের অফৃরন্ত সুধা, অচিপ্তিতপূব্্ব মাবুষ্য ঝরিয়া পড়িতেছে। 

ইহ? স্বগণ হইতে আহত অধৃতভাও নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য 

এই খাঁটি মধুর আম্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিতে)র. 

নিজ ভীড়াগ ঘরের সন্ধান দিয়াছেন,-উহা হোটেলের মসলা-দেওয়া মখরোচক বিলাসখাদ্য- 

সম্ভার নহে, উহ। আমাদের পললী-জনুপূণ বর শ্রীকরকমলের দান--জীবনদান়ী অনুব্যঞ্জন | 

এগুলি জানিতাম ন! বলিয়া আমর। এতকাল শুধু সীতা-সাবিত্রীকে লইয়৷ গৌঝ়ৰ করিয়াছি-- 

এখন আমর মলুয়া, মদিন। ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পাব্িব__ 

যেহেতু তাহারা ঘাগর।-পর! বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পর। আমাদেরই ঘরের মেয়ে । 

চন্দ্রকমান জীবনে কতটা দ্খ, দারিদ্র্য ও দৈনে যর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যচচা 

করিতেছেন তাহ শুনিলে কষ্ট হয়। নিয়ে তাহার জীবন সম্বন্ধে দুই একটি-কথা সংক্ষেপে 

উল্লেখ করিতেছি । 
চক্্রকমার ১৮৮৯ খুঃ অব্দে মৈমনসিংহে নেত্রকোণার অস্ত ত আইথর নামক স্বানে 

জন্যগ্রহণ করেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্যরূপ শিক্ষালাত করিয়া এক টাকা মাসিক 
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বেতনে মুদিখানায় কাজ করিতেন। অনুপযুক্ত ও অমনোযোগী বলিয়া তাহার সেই কাজ 

যায়। তাহার পরে দুই টাকা মাহিনায় তিনি একটি গ্রাম্য তহশিলদারী যোগাড় করেন। 

এই সূত্রে তাহার চাঘাদের. সঙ্গে অবাধতাবে মিশিবার সুযোগ হয় | চাঘারা যখন তন্ময় 

হইয়া এই সব পাল। গাইত, চক্্রকুমারও তাহাদের সঙ্গে তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেন। 

এইভাবে পল্লীজীবনের মাধুর্য ও কবিত্ব তাহার মনকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। 

তিনি এখন এমন সুন্দর বাঙ্গাল! প্রবন্ধ লিখিতে পাসেন যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত 

নব্য অন্প্রনায়ের মধ্যে সুলেখকগণের, অনেকের সঙ্গেই তিনি বোধ হয় প্রতিযোগিতা 

করিতে সমথ। 

স্যর আশুতোঘ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুক্ল্যে চন্দ্রক্মার দে মৈমনসিংহের গাখা 

গ্রহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিষুর্ত হইয়াছেন। তিনি এপধ্যস্ত নিম্নলিখিত 

পালাগুলি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন 2 

“৫ ১।  মহয়া-হ্বিতু কানাই প্রণীত। ২। মনুয়া_-গ্স্থকারের নাম অজ্ঞাত, কেহ 

কেহ অনুমান করেন চক্দ্রাবতীর লেখা । ৩। চন্দ্রাবতী 'ও জরচন্দ্র-_নয়ানচাদ ঘোষ প্রণীত । 

৪ | কমল1--দ্বিজ ঈশান প্রণীত। ৫ কেনারাম-_চন্দ্রাবতী গ্রণীত। ৬। বূপবর্তী 

--কবির নাম অজ্ঞাত। ৭ ঈশা খাঁ দেওয়ান _অজ্ঞাত। ৮। ফিরোজ খা দেওয়ান। 

১। মনহর খা দেওয়ান। ১০। দেওয়ান ভাবনা । ১১। ছুরতভ জামাল ও অধূয়া সুন্দরী 

_-অন্ধ কবি ফকির ফেজ্, প্রণীত। ১২। জিরালনী। ১৩। কাছলরেখা--অজ্ঞাত। 

১৪1 অপমা | ১৫। ভেল্য়া সুন্দরী । ১৬। কষ্ক ও লীলা--রঘুসুত, দামোদর, শ্বীনাখ 

বানিয়া ও নয়ানটাদ ঘোঘ--এই চারি কবির ভণিতাধুক্ত। ১৭। মদনক্মার ও মধুমালা | 

১৮। গোপিনী-কীন্তন__স্্রীকবি সুলাগাইন' কর্তৃক রচিত। ১৯। দেওয়ানা মদিনা 

মনসুর বয়াতি গ্রণীত। ২০। বিদ্যাসুন্দর--কবিকন্ক প্রণীত। ২১ রামায়ণ--- 

চন্দ্রাবতী প্রণীত। 

ইহ! ছাড়াও অনেক কবি ও যাত্রাগানের পালা সংগৃহীত হইয়াছে । এই সংগ্রহ এই 

পধ্যন্ত ১৭,২৯৭ ছত্রে দাড়াইয়াছে। 

পালাগাদের অধিকাংশই পৃব্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যখাখ ঘটনা অবলম্বন 

করিয়া রচিত হইয়াছে । যে সকল ঘটন! অশ্্সিক্ত হইয়া লোকের। শুণিরাছে, যে সকল 

অবাব ও অশ্রতিহত অত্যাচার যমেন দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিঘিয়া চলিয়া 

গিয়াছে--সই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম) কবির! পয়ারে গাখিয়! রাখিয়াছেন।। তাহারা 

ছন্দের-_-শব্দৈশুষে্র কাঙ্গাল হইতে পারেন, তাহারা হয়ত বড় ঝড় তালমানের সন্ধান 

জানিতেন মা, কিন্তু তাহাদের হৃদয় অফুরন্ত কারুণা ও কবিত্বের উসস্ব্ূপ ছিল। যাহার! 
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লিখিয়াছিলেন, তাহাদের অশু* ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্ত এই সকল কাহিনীর শ্বোতাদের অশ্ব 

কখনও করাইবে বলিয়৷ যনে হয় না। 

উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্ত ও খাসিয়া অসম শৈলশেনী,__তাহাদের পাদলেহন 

করিয়া এক দিকে সোমেশুরী ও অপর দিকে কংস চুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া 

দক্ষিণ-পৃব্বে নান! ধারায় ধনু, ফুলেশুরী, রাজেশুরী, ঘোড়া-উৎরা, নুন্ধা, মেধনা ও বন্গপুত্র 

কলচিৎ ভৈরব রবে, রচিত বীণার ন্যায় মধূর নিক্কণে প্রবাহিত হইয়াছে। এরই সকল নদ- 

নদীর অন্তব্বত্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বছ 

বিল ও জলাশয়াকীণণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে “হাওর' বলে। “তলার হাওর”, “জেলের 

হাওর", 'বাবারার হাওর", প্রভৃতি বছ বিল এই ছড়াগুলিতে উল্লিখিত আছে। বল৷ বাহুল্য, 

হাওর", 'সায়র' প্রভৃতি শব্দ 'সাগর' শব্দের অপত্রংশ | 

উত্তরে সু্ঙ্গ দূর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অস্তব্বভাঁ পলীসমূহ 

বণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র ৃ 

২ পর্বব-মৈমনসিংহের রাবী অবস্থ। 

খৃষ্টীম চতুথ” শতাব্দীতে পৃত্ব-মৈমনপিংহ গুপ্ত-সম্রাগণের অধীন ছিল। তৎপরে 

এই প্রদেশ গুপ্ত-শাদন হইতে স্বতন্ন হইয়৷ প্রাগ্রজেযোতিঘপুরের অন্তগ ত হইয়াছিল। 

কামরূপের শাসনে এই দেশ এক সময়ে হিন্দুধন্দশের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। খুষ্টীয় 

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাঙ্গ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজ। শশান্কের আহ্বানে 

এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। চীন-পর্যটক এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা- 

দীক্ষার অশেব প্রশংসা করিয়া গিরাছেন। প্রাগুজ্যেতিঘপুরের অবনতির পরে পৃর্ব- 

মৈমনসিংহ কতকগুলি ক্ষদ্র ক্ষদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। বাজবংশীয়, কোচ এবং 

হাজাং প্রভৃতি শ্েণীর লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। ১২৮০ খুঃ অব্দে 

সোমেশুর সিংহ নামক এক ব্রাহ্গণযোদ্ধা কোচ-রাজবংশীয় বৈশ্য গারে! নামক রাজার অধিকৃত 

সুষঙ্জ-দুগপৃর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৪৯১ অব্দে সেরপুরে গড়জরিপার রাজা 

দিলীপ সামস্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিশ হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার 

করেন। সম্ভবত: ১৫৮০ খুঃ অ: ঈশা খা মসনদ আলী জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজরাকে জয় 

করিয়া তথায় সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠা করেদ। এইভাবে কালিয়াজড়ি, মদনপুর; 

বোকাইনগর প্রভৃতি নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যযস্ত অপরাপর রাজবংশীয় 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র ন্পতিরা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজ্যগুলি পরিশেঘে মুসলমানগণের অধিকৃত 

হয়, অথবা ক্ষদ্র করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া মুসলমানগণের বশ্যতাস্বীকারপূব্বক কথঞ্চিৎ 
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আত্বরক্ষা করে। ইহাদের বিবরণ শ্রীযুক্ত কেদারনাঁথ মভূমদার মহাশয় তাহার 'নৈমনসিংহের 

ইতিহাসে” লিপ্পিবন্ধ করিয়াছেন । 

প্রাগুজ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয় এতদুভয়ের অস্তব্্ব সী দুই-তিন 

শতাব্দী কাল অপর-এক রাহীয় মহাশক্তি এই পৃব্ব-মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা 

পাইয়াছিল। কিন্ত সেনবংশীয় রাজগণ পশ্চিম-মৈমনপিংহ অধিকার করিলেও বছ বিল- 

সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ধীয় দূর্গ ম ও অরণ/বহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন 

নাই। সুতরাং এই পৃর্ব-মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ-প্রতিষ্িত নব বান্ণ্যধর্্ম ও কৌলীন্য 

হইতে স্বীয় স্বাতন্বা রক্ষা করিয়া আপিয়াছিল। প্রাগ্থজ্যোতিঘপুবের রাজনৈতিক প্রভাব 

হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদশ' বিস্মৃত 

হন নাই। কামরূপ শেষকালে তাস্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্ত তখন পূর্্ব-মৈমনসিংহ 

সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকারের পৃব্রে কামরূপে যে হিন্দুধর্ণের 

আদশ ছিল, পৃব্ব-মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম উদার, তাহাতে 

বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠা অপৃব্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধর্মমে বল্লাল সেন- প্রবত্তিত 

“গৌরীদান', আচারবিচারের চুলচের। হিপাব, ছ্োয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয) ছিল 

না। পৃব্ব-মৈমনসিংহ রঘূবন্দনকে গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ তখনও জাতিভেদ সেই 

দেশে এপ কঠোর হইয়৷ ৬ঠে নাই। তথায় অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল 

বলিয়াই মনে হয়। তখন প্রণয়পথে ব্যর্থ কাম হইয়া, হিন্দু রমণী আজল্া কমারীবত 

অবলম্বনপূত্বক তপস্থিনী হইতে পারিতেন৯। 

স্থতরাং শত শত আচারবিচার, খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পণাজির আইনকানুনে- 

বাঁধা এই প্রাচীন জীণ” হিন্দসমাজের যে মৃত্তি কৃত্রিমতাকে জীবস্ত করিয় খাঁড়া হাতে বর্তমান 
কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে,--এই পল্লীগাথাবণিত সমাজ তাহ! হইতে সম্পূণ” স্বতন্ত্র 
যে ছেলে এক বৎসর বয়ন হইতে পুরো পাঁচ বৎসর পধ্যস্ত চাড়াল মায়ের স্তনাপানপৃর্বক 
চাড়ালের ধরে প্রতিপালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিল এবং যাহাকে কেহ স্পশ” করিতেও ঘৃণা 

বোধ করিত, ব্রান্মণকুল-তিলক গগ” নিজের গায়ের পবিত্র নাষাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্য 
বালকের গ। মৃছাইয়া তাহাকে ব্ান্ণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ 

দিনে কি' তাহ! সম্ভবপর হইত?২ চাঁড়াল মাতাকে বান্নণপস্তান শত কোটি বার প্রণাম করিয়া 

তাহাকে গঙ্গাবমূনার ন্যায় পবিত্র বলিয়৷ ঘোঘণী করাও এখনকার দিনে সম্ভবপর হইত না। 

পিতামাতার মত না লইয়। বয়স্ক কন্যা গোপনে নিজে বর মনলোনয়নপূর্বক তাহার কণ্ঠে 

৯ ক্ষ ও লীলা। * বন্ধ ও লীলা। 
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মাল্য দেওয়ার গন্বব্থরীতি এ সমাজ হইতে অনেক দিন হইল অন্তহিত হইয়াছে১। এই 

পর্মীগাথায় রমণীরা অনেকবার কুলধর্্ বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্তু কখনই নারীধন্্ ত্যাগ 

করেন নাই । বরঞ্চ নারীধর্ধোর যে জীবস্ত মৃন্তিগুলি এই সকল গাথায় পাওয়া যাইতেছে 

তাহার! পাতিবতে।, বুদ্ধিব তীক্ষতায়, বিপদে, ধৈধো উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় 

অতুলা। 

৩। এই গীতিসাহিত্যে নারীচিত্র 
ওলী 

সতরাং হিন্দ সমাজের এই অভিনব চিত্রগুলিতে যে জীবন ও আনন্দ পাওয়া যাইতেছে, 

তাহ। শ্রা্ণের নদীপ্রবাছের ন্যায় শক্তি ও স্ফন্তিতে ভরপুর । এই অবাধ শক্তি ও আনন্দের 

বন্যায় এরানতের ন্যার দূর্ভর বাধাবিঘ ভাগখিয়। গিয়াছে | আমর। প্রাচীন সমাজের আবর্জনাময় 

পঞ্চিল ডোবা দেখিতে অভ্বান্ত হইয়াচি, এই গিরিনদীর স্ফৃন্তি দেখিতে দেখিতে হয়ত 

আমাদের ভিতরকর ভশণ সংস্কারগুলি ক্ষরণকালের জন্য মন হইতে খসিয়া পড়িতে পারে। 

এই পৃললীগাখার আধিক্ষার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা | ইহ। আমাদের 

অদ্ধ চক্ষে দ ্টিদান করিতে পারে । এই পালাগুলিতে দেখা যায়, আমরা যে সতীত্বের বড়াই 

ক'রির। থাকি, তাহার জন্ম আইনকানূনে এবং আচার্যোর মন্তিক্ষে নহে, তাহার জনা প্রেমে, 

তাহ। নিজের বলে বলীয়ান । বাহিত্বের শণ্ডি যে পাতিব্রতাকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি 

দক্বলতার ছদববেশ মাত্র, কিন্ত প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, গ্রেষ যাহাকে রক্ষা করিতেছে, 

তাহ খঘিবচনেন প্রতীক্ষা করে না। তাহ। হিন্দুসমাঁজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানব- 

জাতির আরাধনার ধন! জঅমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে। 

এই যে মনের অগাধ অনরাগ, পল্লীগাখাগুলি পড়িলে দেখা যায় তাহার কি দুর্জয় 

শর্তি! হাতীর সাহায্যে মকট আপিলে, তাহ। দেখিলে হাসি পায়। এই অটল নিষ্ঠাকে 

যে বান্তি একাদশীর উপবাগ ও প্রোধিতভর্ভকার আইন জারি করিয়৷ বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, 

সে পোনার উপর গিল্টি করে এবং হীরার উপর রং ফলাইয়া তাহ। উজ্জল করিতে চায়। 

মহয়ার প্রেম কি নিভীঁক, কফি আনন্দপূণণ ! শ্রাবণের শত ধারার ন্যায় দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু 

এই প্রেমের ম্ঙ্ঞাহার ক্জে পরিরা মনুয়। চিন্নবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়। মৃত্যাঞ্জয়ী হইয়াছে । 

তাহার পার্শে পালক্কস্খীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যন্ত: ও অনাড়ম্বর ! উহা! বাক্যন্থারা 

পল্পবিত না হইয়াও শ্রেষ্ঠতম আদর্শে পৌছিয়াছে। মলুয়ার পৃত্বরাগ, বাসরঘরে স্বামীর 

সহিত আলাপ, কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের গ্রতভ্যাত্তর--এই সমস্ত কি অপূর্ব ! এই অতুলনীয় 

চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বাীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সপ্প দষ্ট স্বামীর পার্খে এবং 

১ ভেলুয়। সুন্দরী (দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত), ও দেওয়ান ভাবনা দেখ। 
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শেদ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের মৌকায় বিচিত্রভাহে সব্্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উদ । 
অভাব, .উৎপীড়ন, চূড়াস্ত দুঃখ, এক দিনের অন্যও তাহাকে সান করে নাই। সহ্বশেদে 

শাপগ্রস্ত। লক্ষাশীর ন্যায়, উহার বিজরী প্রেসের কিরীট অতব জলে ভুবিয়া যাইতেছে! রাগে 

উজ্জল, বিরাগে উ্ভৃজল, সহিষ্তুতায় উ্জল এই মহীয়সী প্রেমের যহাসমাজ্ঞীর তুলনা 

কোথায়? কৃষক-কবিরা এই প্রতিমা কোথায় পাইল? অবিশ্বাস করিও না, তাহাদের 

কুটিরেই, এই তগবতী তাহ।দিগকে সাক্ষাৎ দিয়া থাকেন-__নতুব। মদিনা, ছেঁড়। কাপড় পরিয়া, 

ক্ষেতে আইল বাঁধা হইতে শালি ধানের গুছি স্বামীকে হাত বাড়াইয়। দেওয়া! অবধি শত শত 

ক্ষুদ্র কার্ষেয--জীবনে মরণে--কি নিজ মুক্তিতে তগবর্তীর প্রতিমা উজ্জলভাবে প্রকাশ 

করিয়া দেখায় নাই£ এই খণ্ডে সধিনাকে দেখাইতে পাঁরিলাম না,---মলুয়া ও অদিলার 

পার্শে এই সখিন। মূ্তি যেন পন ও বেলার পার্শে কুল্ল গোলাপ । এই বিচিত্র কৃষক-কাটিরের 

বাগানেও সৃধ্ধ্যের আলো ও যুক্ত বাযুতে স্বগীয় সুবাস ও ভাবলোকের সৌন্দর্য্য ফটিয়া উঠে। 

বাজপ্রাসাদেও তাহ। সব্বদা স্গুলভ নহে । 

লীলার লীলাবপান, সোনাইয়ের নিবর্বাক্ ও নিভীক মৃত, কেনারামের ভি, পাথাপ্ররী 

কাজলরেখার চরিত্রে চিরসহিষ্ণতা, এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবস্ত সমাধি চক্্রার তপোন্িরিত 

শান্তি, এই চিত্রগুলি দেখিয়া, দেখাইয়া গৌরব করিবার সামগ্রী । ইহার গ্রতোকটি তি 

মন্দিরে স্থাপিত হইয়। পূজ। পাইবার যোগ্য । 

কোথাও কৃত্রিমতা, বাঁধাবাধি, মুখস্থ-কর! শাস্ত্রের গণ্, ইহার কিছুই নাই। পরিণয় 

আছে কিন্ত পুরোহিতের মন্ত্রপূত দম্পতীর চেলীর ঝাধের মত তাহা বাহ্যাড়গ্বর নহে । ' এই 

গীতিসাহিতোর উদারঘুর্জ-কেত্রে প্রেমের অনাবিল শত ধারা ছুটিয়াছে, তাহ। প্রশ্রধণের 

মত অবাধ, নির্বরের মত নির্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্সাবর্থী বর্ধার অফুরস্ত মহাদানের 

ন্যায় অজগ্র। এই ভালবাপার পুরস্করি-_দৃঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপন, মুত্যু ও বিঘপান। 

এই পুরস্কার পাইয়। বন্ধুর ,রারোহ দম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে ; স্বীয় গতির 

আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষাপৃরর্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসারবিমুখ, উদ্ধমূখী 

মন্দাফিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে । বৈষ্ণব কবিতায় ব্গরমণী সমাজপ্রোহী, 

পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দূর্জয় দর্পশীলা। কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃছের 

গৃহলক্ষাশি, সমাজের নিকট নতশিরা, তীহার দপ-অভিমান নাই, লজ্জার অবগুঠন তিনি 
টানিয়। ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই ; কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগভ্জয়ী, 

--কুটিরে থাকিয়াও তিনি স্বগে র বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও 

তিনি চিরযূক্জ, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন,--সমাজের ভ্র.কুটিতে তিনি মর্্পীড়া 

পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উদ্ৃঅল হইয়া উঠিয়াছে। হিঙ্ুর 
8--1918 উিষ্া, 
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বন্লচধ্য কি, দেওয়ান সাহেবের হাব্লিতে তাহা মলুয়া দেখাইয়াছে। মছয়৷ ও সখিনা 

ধজরমণীর রণরজিণী মৃত্তি। এই দেশের মেয়ের] ফলের কঁড়ির মত কিনূপে অনুরাগে বারিয়। 

পড়ে, লীলা ও মদিনার সেই অনুরাগ মূর্ত। দূঃখ আত্বাকে কিরূপ সহিত ও ভক্তির বন্মে 

আবৃত করিয়। রাখে চক্র! তাহ! নীরবে দেখাইতেছেন। ্ 

৪। বঙ্জসাহিত্যে সংস্কৃতযুগের পূর্বব|ধ্যায় 

শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে, এই সকল গাথায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক 

দিক্ স্পষ্ট হইয়াছে । ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শৃন্যপুরাণ, সুষ্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনম। 

দেবীর আদি গান, ব্তকখা, বপকখা, ডাক ও খনার বচন--প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবিধ 

রচনার সঙ্গে এই গীতিগুলির এক পঙ্ক্তিতে স্থান হইবে। পুব্বোন্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা 

এক ছন্দে এক তাঁনে বাধা,_-তাহাদের ভাঘাগত রচনা ও ভাবগত এক্য সকলের চক্ষেই 

পড়িবে। সেই চিরপরিচিত অমাজিত বঙ্গের পল্লীকখা এবং “কোন্ কাম করিল'১ প্রতৃতি 

কথার তঙ্গী, এই সমস্ত সাহিত্য জড়িয়া আছে। 

বান্ধণোর পুনরুথানে, গিরিনদীর তেজে সংস্কৃতের প্রবাহ আসিয়া আমাদের ভাব ও 

ভাঘ। ভাসাইয়! লইয়া গিয়াছে । পৃব্বোন্ত প:খিগুলির গ্রাম্য ভাঘ৷ ও ভাবের সঙ্গে পরবর্তী 

সাহিত্যের বিভিনতা অতি স্পষ্ট । মনপাদেবীর ভাগান ও চণ্তীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাঈীন যুগের 

কয়েকখানি পঁথির 'উপর- পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তীহার৷ তাহাদের ভাব ও ভাঘার 

উপর তুলি চালাইয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতঘুগের সাহিত্যের অঙ্গীয় করিয়। লইলেন, কিন্তু 

জোড়! অনেক সময় বেখাপ্পা হইয়া রহিল 1 চণ্তীকাবোোর মুকন্দরাম ফুল্লরার বারমাপীতে 

গ্রাষা ভাব ও ভাবার ছন্দটি ঠিক রাখিয়াছেন, কিন্ত সেই সকল অকৃত্রিম সরল ভাঘার উজির 

মধ্যে হঠাৎ 'জানু ভানু ক্শানূ শীতের পরিত্রাণ, এইরূপ দু-একটি সংস্কৃতাত্বক পদ নির্বরগতির 

মধ্যে শৈলখণ্ডের মত পথ রোধ করি৷ দাঁড়াইরা আছে। মুরারি শীলের সহিত কালকেতুর 

কথা ার্তা, ফুল্লরার সঙ্গে লহনার ঝগড়।, বণিকৃসভায় মালাচন্দনের উপলক্ষে বাগৃষিতও 

প্রভৃতি অংশ খাঁটি প্রাচীন ছড়া, কিস্ত ভগবতীর রূপবর্ণ না, খুল্লনার ছাগলবক্ষার সময়ে বনে 

বসন্তের আবির্ভাব, সুপীনার বারমানদী প্রভৃতি রচনায়, বাঙ্গাল৷ ভাঘার উপর সংস্কৃত একটা 

১ পৃর্ধোজ পুস্তকগুলি পুর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও অপরাপর প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। লেখার ভঙ্গী 

তথাপি সব্ধত্রই একভাবের । এক ঘটনার পর অন্য ঘটন। বর্ণনা করিতে গেলে এই বিডিনু, দেশের কবিরা 
“কোন্ কাম করিল” এই কথ ক্ষার শেখের 'ঘটন। বর্ণ মা করিয়। থাকেন--ইহাদের রচনারীতি একরপ । 
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যূখৌশ পরাইয়া দিয়াছে । বজপল্লীর দয়েলটি ময়ূর সাজিয়। বাহির হইয়াছেন। এই সকল 

মন্তব্য মনপ/মঙ্জলের প্রতি ও ধর্শ্যজলের প্রতিও তুলারূপেই প্রযোজ্য । 

এই ছড়গুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবের পৃব্ববর্তী যুগের । তখন সি্ধাবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধের 

মত ঝাঙ্গাল৷ ভাবার উপর সংস্কৃতের আদর্শ আপিয়া এরপ দূরস্তভাবে চাপিয় বসে নাই। এই 

সকল কাব্যের নায়ক-নায়িক1--বেনে, সদৃগোপ, বৈশ্া, ব্যাধ এমন কি ডোমজণতীয় | ইহাতে 

বান্ধণের টোলে বেনে ধশ্বশাস্্র পড়িতেছে, গঞ্ধবেনে সত্য বলার অপরাধে বান্ূণপত্ডিতকে 

গলাধাক মারিয়া সদর দরজার বাহির করিয়া দিতেছে । বায়ণাশৌরবের অহ্িতীয় ব্যঞ্জনা- 

স্বরূপ যজন-যাজন ও যজ্ঞের সময়ই যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হইত! পৈতাটা তখনও 

ব্রাহ্মণের অপরিহাধ্য অঙ্গীয় হইয়৷ দাড়ায় নাই । কোথায়ও যাওয়ার সময়ে উত্তরীয় ও উপবীত 

উভরই পৌথাকী দ্রব্যের ন্যায় খঁজিয়া বাহির করিয়া গলায় পরিতে হইত। 

যে সকল গান ও ছড়া, দেবমণও্পে বছ শতাব্দী পুর্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে 

অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল,,পঞ্দশ ও ঘোড়শ শতাব্দীতে নবমধ্ধে দীক্ষিত বান্ধণপগ্ডিতগণ 

তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না । তীহাঁরা ছড়া গ্রহণ করিলেন, কিস্ত কাস্তে ভাঙ্গিয়া 

করতান গড়িয়া লইলেন। ভূবনেশ্বরের মন্দির যদি একালের কোন স্থপতি সংস্কার করেন 

তবে নৃতন-পুরাতনে যে বিঘম সংযোগ হয়, তাহা চক্ষে ঠেকিবেই | এই রিফুকর্মুটা কখনই 

বেমাবূম হয় না। ম.কন্দরাম, বিজয়ওপ্ত, ঘনরাম ও রামষেশুর প্রভৃতি কবিগণ প্রাচীন পালাগুলি 

লইয়া যে নব্যলীলা খেলিয়াছেন, তাহাতে দূই যুগের ভাব ও ভাঘার আদর্শ পৃথকৃ হইয়। আছে, 

তাহা অতি সহজেই ধর পড়িয়া যায়। 

আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহ। শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, তাহাদ্বারা লংস্কৃতপূর্ব যুগই 

প্তাথাকে মগ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথের অমরালেখ্য অক্কিত হয়, সেই 

যুগেই বেহুলা ও মালঞ্চমালার ন্যায় রমণীতিলকেরা বঙ্গসাহিতোর কিরীট উদ্ভৃজল করিয়া 

ছিলেন। সেই সময়েই কালু ভোম, ফালকেতু ও চাদ সদাগরের ন্যায় মৌলিক, একবত, 

অটন চরিত্রগুলি এই সাহিত্যের বিভূঘণ হয়। পরবত্তী কবিগণ পৃর্রের সেই কাবাওলিফে 

শোধন করিয়াছেন, ভাবা উজ্জল করিয়াছেন, ভাব ও ছন্দ কবিত্বে ভূঘিত করিয়াছেন, কিশ্ত 

প্রায় সব্বত্রই পৃর্বযুগের মহিষান্থিত চরিব্রগুলিকে স্বপ্লাধিক পরিমাণে গৌরবহীন ও খর্ব 

করিয়া ফেলিয়াছেন | কেতকাদাস*ক্ষমানশ্পের হাতে চাঁদ সওদাগরের ন্যায় বীর গৌরব 

হাঁরাইয়া কতকটা হাপ্যাম্পদ হইয়া! উঠিয়াছেন। ৰ 

- যে কালে সেই সফল প্রাচীন পাল! রচিত হইয়াছিল (১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর 

মধ্যে) তখন হিল্দুজাতি সতেজ ও সবল ছিল। তখন সমাজে গুণের আদর ছিল, গুপীর অভাব 

ছিল লা। বাঙ্গালী জাতির আশয় ও আকঙিক্ষা উচচ ছিল, বাঙ্গালী বণিক সমুদ্রকে রত্াফর 
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সীতা রামের মূখে স্দেহের কথা শুনিয়। মৃদু কান্নার গুঞ্জরণের সহিত বলিয়াছিলেন, নিতীস্ত 

শিশুকালেও তিনি পূরুঘ ছেলেদের সাথে খেলা করেন নাই৷. এই ছোঁয়াচে রোগ সমস্ত 

জাতিকে পাইয়৷ বসিয়াছিল। 

পাঠক মৈমনসিংহ-গীতিকায় এক নৃতন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। প্রেষ জিনিসটা 

কষ্টকে বরণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়। থাকে, কিন্ত নিজের আনন্দই উহার পরম তুত্তি, ইহ! 

শক্তিপ্রয়েগে পাওয়। যায় না| এইদুর্লভত জিনিসট৷ হিন্দুর ধরে কি করিয়। প্রকাশ পাইয়া- 

ছিল, গীতিকাগুলি পড়িয়া পাঠক নিজে তাহার পরিচয় পাইবেন | এই মৈমনসিংহ হইতেই 
আমর| মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা এবং পুষ্পমালার কথা পাইয়াছি। এই কথা- 

চতুষ্টয় গীতিকখ| নামে অভিহিত । শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তীহার 

সঙ্কলিত অপৃব্ব 'ঠাকরদাদার ঝুলি? পুস্তকে এই গীতিকথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন! সেই 

গীতিকখার পার্শে এই খণ্ডে প্রকাশিত “কাজলবেখা” এক পঙ্জিতে স্থান পাইবার যোগা, 

এটিও একটি গীতিকথা | গীতিকখাগুলি শুধুই উপাখ্যান। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 

কাজলরেখ। ছাড়। অন্য সমস্ত গীতিকাই এরতিহাসিক ঘটনামূলক। কিক আম্চধ্যের বিঘয় 

এই যে, উপাখ্যান ও এতিহাগিক ঘটনা উভয়েরই আদর্শ টা ঠিক একরূপ। উপাখ্যানগুলিতে 

অনেক আজগুবি কথ। আছে, এঁতিহাসিক গাথায় একটিও আজগুবি কথা নাই, প্রভেদ এই 

পর্ধ্যস্ত। কিন্তু উপাখ্যানের কাজলরেখ। ও মালঞ্চমালা এক দিকে এবং এ্তিথালিক মলুয়। 

ও মদিনা! অপর দিকে । প্রেমের রাজ্যে ইহার। সহেোদর। | শ্বাশানের চিতায় যে সুন্দরী 

নারী হযালিডে সাহেবের সন্মুখে একট। দীপশিখাতে নিজের আঙ্গুলটি তম্মীতূত করিয়। স্থির 

অটলমৃত্তিতে বলিয়াছিল, “সাহেব, বল ত দেহটা আরও পোড়াইয়া দেখাই । তুমি না বলিতে, 

আমি আগুনের যন্ত্রণা বুঝি না, এইজন্য না বুঝিয়া সহমরণ যাইতেছি। ” সেই জুন্দরী রমণী। 

ও মলুয়ায় কি কোন প্রভেদ আছে? এই গীতিকাগুলির নারীচরিব্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় 

শক্তি, আত্মমর্ধ্যাদার অলক্ঞধ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবস্ততভাবে দেখাইতেছে। 

নারীপ্রকৃতি মন্ মুখস্থ করিয়৷ বড় হয় নাই,_-_চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে 

তিনি জগতের বরেণ্য, স্ত্ীপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ দান করেন, 

সেখানে সে প্রাণ অপৃব্ব হইয়। দাঁড়ায় । সমাজের পুরোহিতের কি সাধ্য যে সেই অপৃব্ব 

প্রেরণীর স্থষ্টি করিতে পারে? এইজন্য এই গীতিকাগুলির সব্বব রে দেখা যায় পুরুষ ও নারী 

নিজের বিবাহের পৃব্রে পরম্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইম়াছে। দ্বিতীয় 

খণ্ডে 'তেলুয়া সুন্দরী' গাথা প্রকাশিত হইলে পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবে পিতামাতার 

মতের বিরুদ্ধে দষ্পততী নিজেরাই মাল্যবিনিময় করিয়াছেন । ফিরোজ খাঁর পালায় সখিনা 

নিজে দেওয়ানকে স্বামিকপে বরণ করিয়া পিত৷ ওমর খার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঘণ। করিতেছেন । 
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এই খণ্ডেই সোগাই নিজে যাত। ও মাতুলের মত ন! লইয়াই মাধবকে বরক্বপে বরণ করিয়াছেন | 

বিবাহের অনেক পৃব্রে কমল। প্রদ্দীপকূমারকে নিজের হৃদয় দিয়া ফেলিতেছেন এবং সলুরাও 

সেই তাবে চাদ বিনোদক্ষে দেখিয়া মৃ্ধী হইয়!। পড়িতেছেন,--এমন কি চলার মত ধর্মশীলা 

₹যমশীলা তপস্বিনী নারীও বিবাহ-প্রস্তাবনার বছুপৃব্রে জরচন্দ্রকে স্বামিকপে হৃদয়ে গ্রহণ 

করিতেছেন । এই ভাবের ছড়ার এক সময়ে বজদেশ প্রাবিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 

পৌরোছিত্যোের প্রভাবে নায়িকাদের সেই স্বাধীন মনোনয়ন-্রথ! একেবারে অস্তহিত হইয়াছে। 

এমন কি নব ব্রাহ্নণ্য ধর্মের আদর্শানুসারে এই প্রথার সৌন্দর্য আবিষ্কার করা ত দূরের কথা, 

ইহ! কৃৎল! ও লজ্জাজনক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। খুল্লনা ও ধনপতির বিবাহ-পূর্ব 

প্রেমচিত্রটি মুকন্পরাম যেন দীতে জিত কাটা কোনরূপে সামলাইয়া লইয়াছেন। প্রাচীন 

ছড়াটা, তিনি পরিবর্তন করিয়াও তাহাতে যথেষ্ট আভাপ রাখিয়। গিগাছেন, যাহাতে বুঝ যায় 

যে পিতামাত। ঠিক করিয়! দেওয়ার পৃর্রেই বরকন্যার নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া 

করার রীতি পৃব্রে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং চেতন্যপ্রভু বল্লতাচার্যোর কন্যা লক্ষ্ীকে দেখিয়। 

ভুলিয়াছিলেন এবং শুভদৃষ্টির পৃব্রেও দম্পতীর মধ্যে চারি চক্ষের একটা প্রেমদৃষ্টির বিনিময় 
হইয়াছিল,_.-তাহার আভাস চৈতন্যভাগবতে আছে। এই পব্বরাগটাকে সমাজের পাগাগণ 

শেষে একেবারে গল! টিপিয়া মারিয়। ফেলিয়া অষ্টম বখসর বয়সে গৌরীদানের প্রথা পুথি 

হাতে করিয়।৷ জোর গলায় খৌঁঘণ!। করিয়াছিলেন। কিন্ত অভ্তপূব্বভাঁবে মৈমনসিংহ হইতে 

আমর! সমাজের পৃব্বাধ্যায়ের কতকগুলি আলেখ্য পাইতেছি। নব বান্গণ্য ধর্ম সেই প্রদেশে 

জরডঞ্ধা বাজাইত্তে পারে নাই, এইজন্য আদিম আদশের গৌরব্ী সেখানে অনেক দিন 

পর্ধ)স্ত অক্ষণু ছিল। 

এই সকর গীতিকার নারক-না।য়কাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। 

নৌদ্দ, পনের এমন কি সতের বৎমর পথ্যস্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিত। দেখিতে পাই। মুকুল্পরাম 

পূরাতন চত্তীর পানার রিফুকণ্ম করিতে গিয়া বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন 

ছড়ায় ছিল যে, খুল্লনা যৌবনে পদাপ ণ করিয়া ধনপতি সওদাগরের প্রেমে আকৃষ্ট হন। কি 

ভখানক কথা! নূতন সমান্দের পাণ্ডা বান্ধণ-কবি একজন পুরোহিতকে উপস্থিত করাইয়া! 

খুল্লনার পিহাকে খুব ধমকাইরা দিয়াছেন! সাত বৎসরের মেয়ের বিবাহের মহাফল এবং 

তারপর আট বৎসর, উদ্দে নয় বৎসর,--ইহার পরেও বিবাহ না হইলে যে পিতামাতার অদৃষ্টে 

ধোর নরক, শাস্ত্রের বচনসহ পুরোহিতের যুখে কবিকঞ্কণ লক্ষ্মীপতিকে তাহ! বেশ ভাল 

করিয়। বুঝাইতেছেন। এদিকে বেহুলাও যৌবনে পনাপণ করিয়াই লক্ষ্ীন্পরকে বিবাহ 

করিতেছেন, এমন কি নিজে উপধাচক হইয়া এই বিবাহে ওৎনুক্য প্রকাশ করিতেছেন ;-- 
বিবাহাসরে লক্ষ্মীপপর তাহার আলিঙ্গনলিপ্স্ হইতেছেন ;-"-এই সকল কথা সংস্কৃতমুগের 
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কবিগণ প্রাচীন ছড়। লইয়া নাড়াচাড়া করার সময়ে যথাসাধ্য আড়ালে ফেলাইতে চে করিয়া” 

ছিলেন। রর | 

জুতরাং দেখ। যাইতেছে, যৈননসিংহ-গাতিকায় ষে সকল কথ! খুব স্পটভাবে লিখিত 

হইয়াছে, বঙ্গদেশের জন্যব্রও সামাজিক আদর্শ কতকটা সেইরাপ ছিল এবং তারার কিছু 

কিছু আভাস প্রাচীন সাহিতো পাওয়। যায়? সেনরাঞগণের পৃর্রে হিন্দুপমাজের যে আদর্শ 
ছিল, তাহ! আমর। এমন পরিক্ষারভাবে এই গাথাগুলিতে পাইতেছি যে, তাহাতে ছিধা 

করিবার কোন অবকাশ নাই। | 

একমাত্র 'মহুয়া এই গাথাণাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী--ইহা! ঘরেরও নছে, 

বাহিরেরও নহে । এই গীতিকায় জাতিবিচার, কলশীল, পদমর্ধযাদা সমস্তই প্রেমরত্বাকরের 

অতন জলে ড্বিয়৷ গিয়াছে। আতি সংক্ষেপে লাট্যগরিমায়, পর পর কৌতৃহলপ্রদ 

প্রাণোন্যাদদী দৃশ্যপরিবস্তরনে, নায়ক-নায়িকা অপব্বভাৰে কবিত্ব ও ত্াগমহিমা-মণ্ডিত 

হইয়! উঠিয়াছেন। ইহারা মৃক্ত গগনের, সীমাবিহীন পথের পথিক,--মহাণ বে ডুবন্ত 

নৌকার নিমজ্জমান আরোহী যেরপ প্রুবনক্ষত্রের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের মুখের 

দিকে চাহিয়। পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় পণে অটল। ইন্দুমতীর ন্যায় প্রেম- 

পাঁরিজাত-স্পর্শে ইহার! প্রাণত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন। ইহারা কোন গৃহের 

সম্পকিত নহেন, ইহারা পরস্পরের গ্রতি উদ্দাম অনুরাগ ভিন অন্য কোন বিধি মানেন নাই, 

পরম ভিন্ন ইহাদের ধর্ম নাই,_-পরম্পরের সাহচর্য ভিন্ন ইহারা কোন গৃহসুখ কল্পনা 

করেন নাই। ময়নামতীর গানে বণিত আছে, রাজ। গোপীচক্দের অনেক স্ত্রী ছিলেন : 

তাহার সনর্ণাসের পরে তাহারা সকলেই নূতন রাজ। খেতুর গৃহে গন করিয়। নবদাম্পত্যের 

অভিনয় করিলেন। ইহাতে অবশ্য কোন দোষের কারণ নাই। সেকালে রাজপ্রাসাদের , 

ইহাই স্থানীয় প্রথা ছির। একমাত্র অদূন। ঘৃণার সহিত সেই রীতি পদদলনপৃত্বক গোপীচক্ের 

প্রতি একনি হইরা রহিলেন। এই অনুনা আমাদের গাতিক্কাগুলির নায়িকাদের সঙ্গে এক 

পর্যায়ে বসিবার যোগ্যা । 

৬1 গাথাসাহিত্যে উর্দ,প্রাভাব-__হিন্দ, ও মুসলমানের মধ্যে 
প্রীতির ভাব 

এই নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথায় উদ্দীপনার ছন্দে তাহাদের গাতি গাহিয়া 

গিয়াছেন। এই সকল গানে কতকগুলি উর্দ শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার 

ফোন কারণ নাই। গত পাচ-্ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গাল৷ ভাঘাটা 'হিন্দু ও মুসলমান 
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উভয়েরই হঠয়। গিরাছে। মুসলমানদের ধর্মশাস্ব ও সামাজিক আদর্শ অনেকট। আব্ধি 
ও পার্মি সাহিত্তা লিপিবদ্ধ, সেই সাহিতো।র জ্ঞান তাহাদের নিত্যকর্বের জন্য অপরিহার্য | 
আমাদের মেপ সংস্কৃতির সহিত সম্বন্ধ, আর্ৃবি ও পার্সির সঙ্গে তাহাদেরও কতকটা তাই। 

ত:হ। ছাড়। মুসলমান এ পর্যন্ত রাষ্্ীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং নান কারণে, বাঙ্গালা- 

প্রাকৃতের অঙে কতকটি উদর সংসব খটিয়াছে। মুসলমান আমাদের প্রতিবাসী, আমাদিগের 

কিঠডত৯ তাহাদিগকে এডাইয়া যাওয়া গম্ভবপর নহে । এইজন্য ভারতের অব্যবহিত 

পশ্চিমদেশেন ভাবা নাঙ্গালা ভাশার সঙ্গে কতক পরিমাণে মিশিরা গিয়াছে এবং তাহ। আমাদের 

নিত/কখিত ভালা অঙ্গীর হইয়া উঠিয়াছে । এই মিশ্বভাবা আমাদের চাঘার কুটারে, এমন 

কি হিন্দুর অস্তংপুরে পগান্ত দকিবাছে। বাঙ্গালার অভিধান হইতে এখন আর তাহ। বাদ 

দেওয়া চলে না। 

ল্িগ্ধ হিন্দ লেখকগণ মুখে যে সকল কখা কহিয়া খাকেন, সংস্কৃতের ধোর প্রভাবের 

বশনন্দী হউথা শিখিবাদ খনয সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও হস্ত 

'খাছানা' ভাহাদের লেগশীতে রাজস্ব রূপে পরিণত হয়--চিরপরিচিত 'ইভ্জ২' 'সম্মান' 

হইএ। দীঁড়ার। এইভাবে 'জপরদন্তি' বিলপ্রয়োগে' দুক্তি' বান্ধবতার', 'জমি' 'মৃত্তিকায়' 

“অ]গৃমান' 'আফাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ, যাহাদের অস্থিমভ্জ। 

বাঙ্গালার জলবায়তি দেশীর জপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহিত্য সংস্কৃত আগত্তকের 

নিনট নিজেদের স্থান টাড়ির। দিতে বাপা হইয়া থাকে । এক সময়ে ফোরটি উইলিয়াম কলেজের 

পঠিতগণ অতিকায় সংস্কত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিয়া এই তাঘার পর্ণ কুটারটিকে 

বসা-তখালাষ পবিণত করিয়। হাগ্যাম্পদ হইয়া পড়িম়াছিলেন। সেই ভাবে আব্বি-পারাসির 

*গডিতগণ উত্ত দই ভাঘান অপধ্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এখনও মুসলমানী 

বালা নামক একটি উদ্ভট মামগ্ির স্ট্টি করিতেছেন। বস্তরতঃ মুসলমানী বাঙ্গালা ও 

পিতী বাঙ্গালা, ইহাদের কোনাটাই নাঙ্গালার স্বরূপ নহে, উহারা আমাদের ভাঘার বিদ্রপ 

ও একাপ্ পন্দিগার্ময | ভাঘ! জিনিঘটা পঙ্তি বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে | দেশের 

জলখার় ও আলোকে ইহা পু হইয়া খাকে। ইহা স্বীয় জীবস্ত গতির পথে, ইচছাক্রমে 

বর্জন 'ও গ্রহণ কৰিয। চলি! যাব, স্বীয় ললাটলিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত 

হইতে চা” না। 

মৈমনসিংহ-গীতিকাধ আমরা ন্বাঙ্গালা ভাঘার স্বরূপটি পাইতেছি। বহুশতাব্দীকাল 

পাশাপাশি বাঁ করার ফলে হিন্দ 19 মুপলমানের তাঘা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়। দীড়াইয়াছে। 
ইচ্ছা সমস্ত বঙ্গবাধীর ভাথা | এক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই। এই মৈমনসিংহশগাতিকায় উর্দ্ 

উপাদান ততটা ঢুক্ষিরাছে, ফ্তটী প্রকৃত পক্ষে এদেশে আসিয়া বাঙ্গাল৷ হইয়৷ গিয়াছে। এই 
(17110151310, 
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গীতিপাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, এখানে পণ্ডিতগণের রশ্ুচক্ষে শাসাইবার কিছু নাই। 

লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি, মুদলমানও ততটি। এই সাহিত্যে আবার হিন্দু নায়ক, 

মূুসলমান নায়িক।, এবং মুগলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িক। পাইতেছি। প্রকৃত ঘটনা কবির! 

যাহ! শুনিয়াছেন, তাহাই অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুর ঘরে স্বাধীন প্রেম- 

চচর্চার স্যোগের অভাব অনুভব করিয়। বঙ্কিমচন্দ্র মুলমানী আয়েঘার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া” 

ছিলেন। তাঁহ। মুজলমান-বিদ্বেঘের ফল মহে। ইংরাজী উপাখ্যানের পৃর্বরাগ বাঙ্গালা 

সাহিতো আমদানী করিতেই হইবে, ভুতরাং এক দিকে সমস্ত সমাজবন্ধন-বিচ্যুতা কপাঁল- 

কৃগলারূপ অভূতপূর্ব চবিব্র পরিকল্পিত হইয়াছে, অন্য দিকে মুসলমান সমাজ হইতে আয়েঘাকে 

সংগ্রহ করিয়। লেখকের প্রাণের কামনা মিটাইতে হইয়াছে । বন্কিমবাবু নিজের সুবিধার 

জন্য সাহি'ত্যে এই চরিব্রগুলি স্যট্টি করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা কিন্ত জাতিগত বিছেঘের 

চিহ্ন বলিয়। এই ব্যাপারটা ধরিয়! লইয়াছেন | এটি মোটেই তাহাদের তাল লাগে নাই। 

আল্নকাল অনেক মুপলমান লেখক বঙ্কিমবাবুর এই কাধ্যের প্রতিশোধ লইতে গিয়া হিন্দু 

রমণীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিণী করিয়া দেখাইভেছেন | কিন্ত মৈমনসিংহের গীতিকায়, 

সেইন্ধপ আড়াআড়ির তাৰ, বা জাতী বিদ্বেঘের চিহ্মাব্র দেখিতে পাই না । মুসলমান কবি 

কালিদাস গঞ্জদানী এবং মমিনা খাতুনের প্রেম অকৃষ্ঠিতভাবে বণনা করিয়াছেন, পার্শেই 

আবার ঈশার্ার প্রতি অনুর] কেদার রাঁয়ের তগিনীর চিত্রটি আছে। আর-একটি গাথায় 

বান্ধণ জরচন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমে পর়িয়াছেন ও অপর-একাটিতে সুরত্জমাল ও ব্ান্নণ 

রাজকন্যা অধূয়ার প্রেমপ্রলঙ্গ আছে। এই সকল পালাগানের শ্রোত। হিন্দু-মুসলমান 

উভয়েই । হৃদয়ের কোমল বুত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর সন্ধান করিয়া 

থাকেন, তিনি হিন্দর পরিকল্পিত হইলেও আদবেই জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই 

গাথাগুলিতে জাতীয় বিছ্বেঘের কণিকামাত্র নাই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর 

দাড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্বণ করিতেছে। 

হিন্দ ও মুসলমান যে বহুশতাব্দীকাল পরম্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়। 

বাস করিতেছিলেন, এই গীতিগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দেওয়ান সাহেবদের 

অত্যাচারের কথ। অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহ। “মুসলমানী অত্যাচার বলিয়া 

অভিহিত কর! অন্যায় হইবে । এই অত্যাচার দূব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যাভিচারীর 

ব্যভিচীর,-ইহার জন্য কোন রাস্ত্রীয় নাম দেওয়! যাঁয় না, ইহা৷ হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ব। 

জাতিঘটিত কোন ঘটনা নহে । এক দিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ মলুয়ার উপর অত্যাচার 

করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাজীকে শূলে চড়াইয়া৷ দিতেছেন। এক 

দিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অপর দিকে সোনাইয়ের 



ভূমিক। ১৩০ 

মাতুল বার্লূণক্লগৌরব ভাটুক ঠাকুর তীহাকে সাহায্য করিতেছেন। এক দিকে যেক্প 

অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা,_-_-অপর দিকে তেমনি বিশ্বাপধাতক 

অত্যাচারী পরস্ত্রীলিপন্্ হিন্দুক্লতিলক হীরণসাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার 

নির্শম মুক্তি আমর! দেখিতে পাই। বস্তত: সে যুগে প্রবলের অত্যাচার সব্বত্রই ছিল। যদি 

রাজ। ভাল হইতেন, তবে প্রজার সখের সীমা থকিত না। সোণার ভাটা লইয়া! রাইয়তের 

ছেলেরা খেলিতে থাকিত, কলার পাত। বেচিয়৷ লোকে পাক! বাড়ী তুলিত, ঘাস-বেচা লোকে 

হাতী কিনিতে সাধ করিত, লোকে ধনকডি যেখানে সেখানে শুকাইতে দিত, ধনরত্ব পথে 

ফেলিয়। রাখিলেও চোরদ্টার উপদ্রব থাকিত না । আবার রাজ কি মন্ত্রী অতাচারী হইলে 

রাইয়তেরা তাহাদের বলীবর্দ, লাঞ্জল-জোয়াল এবং ফাল বিক্রয় করিয়াও ত্রাণ পাইত না, 

অতিরিক্ত খাজনার দায়ে দূধের ছেলেকে বিক্রয় করিত।" বানিয়াচঙ্গের অত্যাচারী দেওয়ান 

দুলালের কারাগৃহ হইতে সিংহলরাজ্যের কারাগার অল্প ক্র ;র বলিয়া বণিত হয় নাই। সুতরাং 

এই দৃব্বলের উতপীড়ন ইতিগাপবিশ্বস্ত সনাতন টিনা, হিন্দু বা মুসলমানের নামাক্কিত করিয়া 

ইহ জাতিবিদ্বেঘ উপ্ কাইয়া দেওয়াব উপলক্ষ করা উচিত নহে । মুসলমান রাজত্ে, মুসল* 

মানের হাতে রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা বেশী ছিল, এইজন্য হয়ত অত্যাচারীর সংখা! তাহাদের মধ্যে 

বেশী ছিল,_কিজ্ত সে দোষ ক্ষমতার, কোন শ্রেণীবিশেঘের নহে'। বিজয় গুপ্ডের পদ্যা- 

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিকে অত্যাচারী মুসলমান খ্রাম্মণের ক হইতে পৈত৷ 

কাড়িয়। লইয়া তাহার মুখে থু থু দিতেছে, অপর দিকে হিন্দু গোঁপের। মুসলমান কাজীর দাড়ি 

উপড়াইয়। তাহার মূখে ভাগের রক্ত মাখিয়া দিতেছে, জুতরাং কেহই কম নহে । 

বাঙ্গাল৷ ভাঘাটা প্রাকৃতের বপভেদ | কিন্ত টোলের পণ্ডিতের এই ভাঘায় অপর্যাপ্ত 

সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শী বদৃলাইয়৷ দিয়াছেন ; এইজন্য কাহারও কাহারও মনে 

হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাঘা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । সংস্কৃত যুগের পৃৰ্ব সাহিত্য, 

বিশেষ এই গীতিক্কাগুলি, পাঠ করিলে সে ভূল ঘুচিয়! যাইবে । খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের 

কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দববর্তাঁ তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে । এই সকল গাখায় 

হান্তী” (হাতী) শব্দ আত্তি', বিঘা? শব্দ বাস্যা”, শ্বাবণ' শব্দ শাওন, মিষ্ট? শব্দ মিডা।, 

'শিকাঁর' শব্দ 'শিগার' প্রভৃতি প্রাকৃত তাই সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনও চাথারা 

এই ভাথায় পাঁড়াগশয়ে কথা কহিয়! থাকে । পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা 

ধোলাইয়! গিয়াছে : আমর! অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃতশব্দ সংশোধনপৃর্ব ক সেই সংশোধিত 

ভীঘাটাকেই বাঙ্গাল! ভাঘা বলিয়া পরিচয় দিতেছি । এই সংশোধন-কার্।। ভারতচন্ত্র এমন 

কৌশলের সঙ্গে চালাইয়াছিলেন যে. তাঁহার রচিত কয়েকটি বাঙ্গাল স্তোত্র নাগরী অক্ষরে 

লিখিলে তাহ নিছক সংস্কৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । 



১০ মৈমনগিত্হ-গাতিক। 

৭1. পর্বব-মৈমনসিংহের পল্লীগুলি ' সাহিশ্যিক তার্থ '-পদবাচ্য 

বাঙ্গালার মাটীর যেকি আকর্ষণ তাহ। স্বতাবের খাটী টি এই গীতগুলির সব্বত্র দৃষ্ট 

হইবে। বাঙ্গালার টাপ।, বাঙ্গালার নাগেণুর ও কৃনদ ফল, বাঙ্গালার কুটারে কুটিরে ঝি জন্দর 

দেখায়, এই সাহিতে।র পথে খাটে তাহার নিদর্শন আছে। বধার কদন্ব বৃন্ষ, মান্দার গাছের 

ডালে-খের। কদলী বন, নদীর ধারে কেগ। ফলের ঝাড়, মঞ্খবধী পশ্ববণশ্তিদ বৃ তন্চশাধ। 

হইতে অমন বকুল ফুলের দান-_-কাবাবণিত কর্মশালার মাঝে মাঝে উপ মারিয়া আমাদের 

শবম অপনোদন ও চোখের তৃত্তি ঘটাউয়। যায়! কোথাও বর্ণ নার নাভল্য নাউ, অথচ কৃুবকের 

দি যেরূপ কিছুতেই মাথার উপরকার আকাশ ও চোখের সামনের শামস বনবাছি এড়াতে 

পাবে ন।, এই কাব্যগাহিত্যোর নান। ঘটনার মধ্য পাবিপাশ্িক শোভাদশ্য গুলিও সেইন্প 

পাঠকের অপরিহাধ্য সহচরম্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে খাকিবে | খিশেবত: অনেক স্মালেট পুবববঙগের 

দশযাবলি মানসপটে মুদ্রিত হাইয়া যার। পূব্ববঙ্গেব গ্রচপিত ভাবা পর্ববঙ্গেব দৃশা পি্জ্প 

স্পষ্ট হইয়। উঠে তাহার দৃ-একটি দৃষ্টান্ত দিব। চাদ বিনোদ শ্েত্রে ধান কাটিতে মাইতোছ্ে, 

গথম ধানকাটার পরে বাত। নামক লতার ডূগুল' (অগ্রভাগ) দিনা কৃনকেন। লন্ম্টীৰ আপন 

তৈহী করে,--তাহাতে কয়েক গাঁহি ধানের ছঢ। লক্ষশীদেীকে পব্ব গ্রখন উত্পগ করা হয়| 

চাদ বিনোদ প্রথম দিন ধান কাটিতে যাইতেছে, দূটি ছত্রে কাণ তাহার মর্ভি আবির দেখাইঝ।- 

ছেন। “পঞ্চ গাছি বাতার ড্গুর হাতেতে লইরা | মাচেব পানে বার বিনোদ বারমাগী 

গাঁইয়া |? প্রথম ধান ঘরে আনার স্ফন্তি বারমাণী গানে ব্যক্ত হইতেছে । গুক্ত গু 

ডাঁকে মের জির্কি ঠাড। পড়ে” ছুত্রটিতে 'জিন্কি' ও ঠাড।' শব্দের দ্বাৰা বরখান তযসাচ্ছণ 

আকাশ হঠাং বিদ্যংস্ফ্রণে কিবপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যাধ. পুব্ববজবাশীর চক্ষে 

সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাগ আনয়ন করিতেছে । ছেলে ন। খাইয়া বিদেশে যাইতেছে, 

অতি দুঃখে মাতা তাহার পথের প্রতি সজল দৃষ্টি বদ্ধ করিণা আছেণ। বাশের ঝাঁড়'ও জঙ্গলের 

ডাল চাদ বিনোদের পৃষ্ঠদেশ ছুঁইতেছে,--এইভাবে পুজ্র গতীর জসলেব মধ্যে অদৃশা হইয়া 

পড়িল, মাত। চোখের জল মৃছিতে যুছিতে গৃহে কিরিলেন,-এইন্সপ বত দৃশ্যে বাজালার 

দিগ্ধ কটীরটি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইতেছে। হাতেতে সোণার ঝাড়ি বধা নেমে 

আসে”'-কি সুন্দর পদ! তাহ। হইতে অপবর্ব বৌ কথ। ক'গ' পাখীর বর্ণনা | মাথায় 

বজ, অনবরত শ্রাবণের জলে সিক্ত দেহ,--সে দিকে দৃক্পাতি নাই-_পাখীটা কাদিয়া 

কীদিয়। পথে পথে 'বৌ কথ! কও" বলিয়। .অভিমানিনী গ্রিয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা 

পাইতেছে। “শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। বিউ কথা কও' বলি কাদে পখে 
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পথে ||” (কষ্ক ও লীলা, ৩০২ পৃঃ) এরপ অনেক পদ আছে, পাঠক নিজে পড়িয়। 

দেখিবেন। 

বস্ততঃ এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে পুবর্ব-মৈমনগিংহ আমার মানসপটে পর 

পর ছবির উপর ছবি আকিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিপনের পুব্ব সীমান্তে 

আরালিয়। গ্রামে আমাদের অন্যতম কাঁব্যনায়ক চাদ শিনোদের শৃশুরবাড়ী, এই খানে বলয়ার 

পদের পাপড়ির মত দূটি চোখের সঙ্গে খিনোদের ভ্রমরক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রথম শুভমিলন হয়-- 

অপরাহ কাল, সৃত। নদীর তীরস্ বকৃশাহয়া গ্রামে অন্তধ্তঃ চাদ বিনোদের বাড়ী ছিল, তথা 

হইতে চার-পাঁচ মাইল দববস্ত আরালিয়াতে আগির। ভুণশন্পময়ী বনভূমির উপান্তে পু্ষরিণীর 

পাড়ে ব্দম গাছের তলা দাডাইয়। “ঝাড় জঙ্গলে থেব।' মান্দানের বেড়ায় বেষ্টিত রস্তাবন 

ও জলের নীগাভ শোভ। দেখিতে দেখিতে ঝাপীম্পণ শীতর বায়বন ধিল্লোলে চাদ বিনোদ 

খাটের উপর পুনাইধ। পড়িয়াছিল। তখন মনস্যার মেঘের মত নিশিড় কৃষ্ণ কম্তল তাহার পায়ে 

লুটাইতেছিনল ও তাঠার কলণীতে জল তরিদার শব্দ শুনিথা মেঘগর্জন মনে করিয়া কুড়। 

পার্থী চীখকার করিরা উঠিয়াছিল। সে কৃডার ডাক আপনু বর্ধার আবেশ আনয়ন করিয়া- 

ছিল। এই আরালির গ্রামের ১৩১৪ মাইল উত্তরে ধলাই বিল, “বিস্তার ধলাই বিল 

পদ্যফুলে ভরা” ১; এই বিলের ৭1৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমন্থিত জাগাঙ্গীরপুর হইতে জাহাঙ্গীর 

দেওয়ান ধনু নদীর একটা উপশাণ। বাহিয়। একদা দ্বিগ্রহর বেলা ধলাই বিলে কুড়া শিকার 

করিতে আধিখাহিলেন--মজে মল্য়া | মভম। ঝুপশ্নাপ্ শব্দে তরুণী নর্তকীর ন্যায় ক্ষিপ্র- 

পেগে কষেক্খানি পানসি আগিয়। “দওয়ান সাহেবের তন্বীখানি ধিবিয়। লইল। মলুয়ার 

ভ্রাতৃগণের ছেই সকল পানমি নৌক। ; পিঞ্রের দ্বার মুক্ত পাইলে খিহঙ্গী যেমন স্ফন্ভিতে 

উড়িয়। যায়--মলুয়া তেমনই অপৃব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়া পড়িল 

_-তখন “আট দাড়ী নৌকা পল্পবন ভাঙিয়। নক্ষব্রবেগে আরালিয়ার অভিমুখে রওনা 

এইল।২ এগুলি সত্যঘটন।, অথচ অপুর্ব কবিত্বময় । মেই আরালিয়া, সেই ধলাই বিল 

ভাহাজীরপুর 'ও সৃত্য। নদী এখনও আছে 'এসং তখাকার চাধাব! তাঞাদের আদশ রমণী মলুয়ার 

কণ। এই দৃই-তিশ শত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভুলিতে পারে নাই--তাহারা এখনও নানা 

বাদ্যমন্ত্রসহকাদে সাহু নেবে সেই গীতি গাহিনা। পাকে 

গিরিনদীর ন)া দূধশভিশালিনী, ত্রেমে মীমাহীন আকাশের নৃত্যশীলা ময়ূরী 

মহুয়া জৈস্তা পাহাড় হইতে ছুটিরা বামুনদ্খন্দা গ্রামে আপিয়। পড়িয়াছিল। এই গ্রাম 
রর 

নেত্রবোণ। পাব-ডিভিদনে 'তলান্র হাওবের' নিকট | বামুনকান্দা, উলুরাকান্দা, বেদের দীধি, 

১ মলয়া, ৯০ পৃষ্ঠা । ২ মলুয়া, ৯১ পৃষ্ঠা । 
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ঠাকুর বাড়ীর ভিটা এখন উচচ ভূখণ্ডে পরিণত ; শুধু নামে মাত্র তাহাদের পরিচয়, জন- 

মানবশূন্য। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবরাজের স্মৃতিতে এখনও নিকটবর্তী স্থানগুলি ভরপূর | 

জৈস্তা পাহাড়ের অদূরে কংস নদীর তীরভূমির রক্তিম পুষ্পারপ্য, যেখানে মহুয়া ও নদের চাদ 

কয়েক মাগ বাস করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলময় দৃশ্য এখনও পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ধণ করে। 

কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিসনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের আর-এক তীর্খ পাতুয়ারী গ্রাম, এইখানে 

দ্বিজবংশীদ!দ ও তাঁহার গুণবর্তী কন্যা চন্দ্রাবতী একত্রে “মনপ।র ভাসান” রচনা করিয়া- 

ছিলেন। চন্দ্রাবতী তপস্থিনী, সহস! চক্তিকাভূঘিত শারদাকাশের গায় যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া 

খায়, এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগশান্ত পৃজারিণীর শুদ্ধ চিন্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের 

একটা আকস্মিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উত্সগ করিয়া 

চন্দ্রাবতী যে মন্দির নিশ্নাণ করাইয়াছিলেন, যাহার গাত্রে রক্ত মালতীফলের রস দিয়া উন্মৃস্তবং 

জরচন্দ্র তাহার শেব নিবেদন অনলবধী অনুতাপের ভাবায় লিখিয়া ফলেশুরীর জলে ঝাঁপাইয়। 

পড়ির৷ প্রাণ বিপর্জন দিয়াছিলেন,._সেই জরাজীণ মন্দিরের অবশেব নাকি ফলেশ্বরীর 

তীরে এখনও বিদ্যমান। এই পাতুয়ারী গ্রামেৰ পার্শে ই 'জানিয়ার হাওর+, এইখানে বংশীদাস 

দস্যু কেনারাম কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং নলখাগড়ার বনাকীণ এই হাঁওরেই বংশী- 

দাসের কঠের অপূৃব্ব মনসাপঙগীতে প্রস্তরকঠিন দস্থ্যর মন গলিয়া গিয়াছিল। ফুলেশুরী 

নদীর গর্ভে অনুতপ্ত দস্থ্য তাহার বহুবখসর-পঞ্চিত রত্বমাণিক্যপূণ ধড়াগুলি বিসর্জন দিয়। 

স্বীয় কোধনির্মৃক্ত অসিশ্বারা আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিল। 

কেন্দয়ার নিকটবর্তী বিপ্রগ্রাম (ব্প্রধগ ) কবি কক্ষের নিবাসভুমি, নেত্রকোণার 

দক্ষিণে । এই গ্রামের নিকটবত্তাঁ রাজী (রাজেশৃবী) নদীর তীরে কষ্ক বাণী বাজাইয়া গরু 

চরাইতেন এবং যখন অপরাহে বিশীর্ঁ পণ্ুপ্রভ শ্রমকাতর মুখে গগাশ্বরমে ফিরিয়া আসিতেন, 

তখন ফৃল্ল নেত্রে দেখিতে পাইতেন, কুগিরবাসিনী লীলা উকণ্ঠায় তালপব্রের ব্যজনীথস্তে 

তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেচেন। এই রাজী নদীর তীরে এক হস্তে লীলার চিতা 

জালাইরা অপর হস্তে চক্ষজল মৃছিংতে মুছিততি গগ সহগ। প্রত্যাগত কষ্ককে দেখিয়! দাবদগ্ধ 

তন্র নায় শোকে জ্বলিয়৷ উঠিয়াছিলেন এাং “মৃত্যুকালে তোমার নামই লীলার শেব কথ।”' 

এই বলিতে বলিতে অধীর হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। নেত্রকোণায় কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ 

“বাধরার হাওর” সোনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কখার সঙ্গে অপরিহার্য রূপে সংশ্িষ্ট। 

সোনাই-এর মত কত রূপণী সাব্বীর সব্বনাশ করিয়া 'বাঘর।' এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান 

সাছেধদের নিকট হইতে লাখেরাজ সর্তে দান পাইয়াছিল, তাহারই নামে কলক্ষিত হইয়া 

এই বিল এখনও পরিচিত! দীখধলহাটি গ্রামটির এখন অস্তিত্ব নাই, এই গ্রামের সনিহিত 

নর্দীর তীরে বিস্তৃত কেয়াবনের নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোফেরা রোরুদামানা 
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সৌনাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। হালিয়ার! (হলিয়।) গ্রামটি নন্দাইল হইতে দশ 

মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার সাত মাইল উত্তরে রধুপূরে দয়াল নামক কোন রাজ। রাভাত্ব 

করিতেন। এই কখ। লিখিবার পরে যাহা জানিতে পার। গিয়াছে তাহাতে “হালিয়াঘাট 

নামক' স্বানকেই ছিলিয়া” বলিয়। মনে হইতেছে। এই গ্রামের নিকটবর্তী বৃহং জঙ্গলে 

নাকি এখনও বিস্তৃত রাজপ্রাসাঁদের চিহ্ন পড়িয়া আছে। প্রায় দুই শত বৎসর পুর্বে এই 

প্রাসাদের অধিপতি ছিলেন কেশর রায়, লৌকিক উচচারণে 'কাছার রায়' | এই ফেশর 

রায় দয়াল রাজার কেউ কি-না জান৷ যাঁয় নাই, হয়ত এই রাজপ্রাপাদেই নিদান কারকুলের 

বিচার হইয়াছিল, এবং কমলা মহিলাঁজনোচিত লঙ্্জীশীলতা৷ এবং নারীমধ্যাদা রক্ষা করিয়। 

তাহার দুঃখের কাহিনী যেজপ সরল কথায় বলিয়াছিলেন, তাহ করুণ কবিত্বে উপপ্লুত, 

নিভীকিতায় তরপ্র এবং সংযম-সহিষ্ণতার সারস্বরপ। হালুয়াঘাট মৈমনসিংহ' হই।ত ত্রিশ 

মাইল উত্তরে । 

সুতরাং পূর্ব-মৈমনগিংহের ঝিল ও তড়াগ. সপব্যাপ্রপঞ্কুল অরণাভূমি, কুড়াপাধীর 

গুরুগন্তীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদয়ারী ধর' ও সানবাধ! পুকুরঘাট, ন্বর্ণগ্রসূ শান্দী- 

ধান্যক্ষেত্র ও সুরভিপণ” কেয়াবন এই গাখাগুলির কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও 

প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। টেম্স নদীর সুড়ঙ্গ, নটারডেম, রোমের ভাণটিকান প্রভৃতি দেখিতে 

আমাদের আর ততটা আগ্রহ নাই, মলুয়ার পদাঙ্কলাঞ্কিত আরালিয়া গ্রাম 'ও বংশদণ্ডের উদ্ছে 

রজ্জর উপর নর্তনশীলা মহুয়া নর্তবীর অপূর্ব নর্ভনের স্মৃতিবাহী বামুনকান্দা গ্রভৃতি পল্লী 

দেখিতে যতটা ইচ্ছা পোষণ করিতেছি । এই সকল স্থানে বাঙ্গালীর ঘরের শোভ। শত 

শতদলের মত ফুটিয়া জগংকে যে স্ুঘমা দেখাইয়াছিল, আমাদের পৌড়। দেশের সেই অমর 

“আলেখ্য এতকাল আমরা তাচিছুল্য করিয়া আসিয়াছি। এগ্রোমেকি, মিসেলেও্ডা, ডেসডেমনা 

ও নোরা আমাদের হৃদয়ে যে সুর জাগাইতে পারিবে না, তাহা মহুয়া ও মলুয়৷ জাগাইবে, 

ইহাতে আমার সংশয় নাই। আমাদের ললনাঁকুল ফুলদলকফোমল হইয়া'ও প্রেমের তপস্যায় 

কিরূপ বজকঠোর, তাহা এই সকল গাথা পরিক্ষারভাবে বুঝাইয়া দিবে। মৈমনসিংহের 

পাড়াগণগুলি এই গীতিকাসমূহের গুণে আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ তীর্ঘমধ্যাদার দাবী 

করিতেছে। 

ময়মনসিংহে অনেক জমিদার আছেন, তীহাদের কেহ কি এই সকল অমর-অমরীর 

লীলাভূমি-.-এই পল্লীগুলিতে কোন স্মৃতিচিহ্ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের দেশের প্রতি 

জগতের শ্বন্ধাকর্থণের ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারেন না? হায়রে! আমাদের দেশের সমস্ত 

ধনরত্ব সমুদ্রপথে শত শত যানারোহণ করিয়া পশ্চিমে যাইতেছে, যাহা অবশিষ্ট কিছু আছে 

তাহাও বিলাস ও পর-মনোরঞ্জনের শতচেষ্টায় সেই পশ্চিমের অভিমুখী হইয়াই আছে। 



১11০ মৈশনসিতহশ্গীতিক। 

আমাদের দেশে এখন কোন কীন্ভডিপতিষ্ঠ দূরপরাহ্ত স্বপ্র। বিলাতে এইনধপ উপলক্ষে 

প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্য শত জনশূন্য স্থান খিশাঁল নগরীতে পরিণত হইয়া তীর্ণ যাত্রীদের 

আশ্বনে পরিণত হইতেছে। স্কটের কবিতা লকৃলেমন, লকৃকোটিন এবং পার সানার 

প্রভৃতি স্থান শত কীন্তিতে সমৃদ্ধ হইয়। তীখযাত্রীর কেন্দ্রভূমি হইয়। পড়িয়াছে। আমরা 

তে। সকল বিঘয়েই তাগাদের সঙ্গে সমকক্ষত। করিতে চাই, তাঁহাদের শ্বদেশপ্রেমষের কণিকা 

যদি আমর। লাভ করিতাম, তবে এই বিরাট কর্মশালায় কর্মী হইয়া জগতের শ্দ্ধা আকধণ 

করিতাম, কেবল বন্ত:ত। 'ও অগাঁর বিষয় লইরা কখা কাটাকাটি করিতে খাকাতীম না। আর 

এই সকল গীতার কখ। কি বলিন£ এ যে অগ্রতাশিত আনন্দ। বঙ্গভারানী 

বৈষৰ গীতিকার রপ্ত শতদলে বঙসিধনাডিলেন,--এসার তীহাকে পুর্্ববের শুত্র কুমুদদলাগীনা 

দেখিলাম | 

৮। পালাঞ্চলির বিপরণ 

শ্ীঘূক্ত চন্দ্রহনার দে গত তির বসর যাবৎ অক্ান্থ উদ্যমে নালা স্থান পর্ন 

করিন। এই পানাগুলিব উদ্ধার করিথাভেন ; ভিনি নাঁণ। স্থানে ঘৃবিয়াছেন, আমান চদহাটি 

তাহারই গক্ে সঞ্গে [ুরিশাছে, আমি গ্রতিপদে ভাগাকে দীর্ঘ উপবদেখ-দন্ধলিত পত্র লিখিয়া 

গহায়ত ক।রগাছি,--কি ঢাণে কোন্ পানা সংগত ক।লতে হইত, কোন্ কোন্ গাশার 

এরতিগ্থাগিক যল্য কি._ -. ৮।ঘ উলিব উন্ধান আপাতত; ক্ষান্ত রাখিয়। কোর দিকে খেশী চেষ্টা 

কবিতে হইবে, কোবায় কোন্ পালার সন্ধান হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিঘয়ে আমাৰ সন্তর্ধা 

লিখিয়। স্দীর্ধ পত্রে তাঁহাকে জানাহগাছি, এই সকল খিঘয়ে তাগাকে সমাক্ পে উপদেশ 

দেওয়ার জন্য গত বঙখ।ন 'তাভাকে কলিকাতায় আনাহনীভিলাম। তিনি কারেক দিন, 

আমাদের এখানে থাকিণা এই ধংগ্রহকাধা মন্বদ্ধে আনেক আলোচনা করিএ। অহিত হর 

শিয়াছেন | | 

ভাগাকে ক্রনাগত লিখিা। লিখি) আমি গাঁতো & থামপগুলির স্বান নিদেশি ঝলিয়। 

লইগাছি। সাভে “ঙঈ্গনাকেলের আকিতের মাাপে হাওর ও নপীগুলির অনেকেরই নাম 

নাই : যে দক গ্রাম বিপুপ্ত হইগাঁছে, অধ জনণুনা ভিশগুলিন নাশে মাব্রস্বানীর পরিচর 

আছে, তাঁহ। উত্ত আফিদের মানচিত্রে নাই । আমি পুর্ব -মৈমনসিংহের সমস্ত গ্রামের নাম- 

সম্বলিত মানচিব্রঙুপি ত] তশা করিস খজির। চন্দ্রকুমারের সাহাব গ্রক্পপূক্বঝ যে মানচিত্র- 

খানি অক্কিত করিয়াছি ত।হ। প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র স্বার। গাঁতোও, স্থানগুলি 

নখন্পর্ণের ন্যায় পরিষফ্ারজূপে বোঝা যাইবে | চজ্রকমার দে-প্ররিত মন্তয়ার পালায় কতক- 

গুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলতাবে দেওয়। ছিল। ভিনি যেমন শুনিয়াছিলেন 
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তেমনই সংগ্রহ করিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি। 

এই তিন-চার বৎসর যাব আমি এই গাথাগুলির অনুবাদ, টীকা ও টিপ্পনী লেখা ও ভূমিকা 

রচন! ছাড়া সংগ্রহসদ্বদ্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পালাটি বিশেষ বিশেষ সগে বিভক্ত 

করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গায়কেরা যে বিরাম গ্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেনপ 

বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই, জুতরাং এভাবে বিভাগ না করিলে গাথাগুলির পয়ার নিতান্ত 

একঘেয়ে হইয়া যায়। 

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকা প্রকাশিত হইয়ানছ, তাহ? পাঠকেরা 

পড়িয়া! সমস্ত তত্ব জানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা ভূমিকায় সেই সকল কথা অতি সংক্ষেপে 

লিখিলাম, কিস্তু ইংরাজী ভূমিকায় যাহ! নাই, এমন অনেক কথাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। 

এই দূই ভূমিক! পড়িয়া পাঠক এই গাখাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন । 

প্রথম সংখ্যায় মানচিত্র, ইংরাজী সাধারণ ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুক্রমণিকা, ইংরাজী 

অনুবাদ ও ১১খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে । এই (ছিতীয়) সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসমেত 

মূল দেওয়া হইল। প্রখমখণ্ডে এই দূই সংখ্যায় মাত্র ১০টি গাখ। দিলাম, যথা 7 

১। মনয়। ২। মলুয়া 

৩। চন্দ্রাবতী ৪1| কমলা 

পে! দেওয়ান ভাবনা ১. ৬ দল্গযু কেনারাম 

৭1 বপবতী ৮। কন্ক ও লীলা' 

৯| কঝাজলরেখ। ১০। দেওয়ান। মদিন। 

১। মনুয়া__নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর পৃব্রে এই গান 
রচনা করেন। প্রবাদ এই" দ্বিজ কানাই নমশৃদ্র-সমাজের অতিহীনকুল-জাতা এক 

সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়। বহু কষ্ট সহিয়াছিলেন, এজন্যই “নদের চাদ' ও মহয়।'র কাহিনীতে 

তিনি এপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। নদের চাদ ও মহুয়ার গান 

একসময়ে পূর্ব-মৈমনসিংহের ঘরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত । কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য- 

ধর্মের কঠোর শাসনে এই গীতবণিত প্রেম দূনাতি বলিয়া প্রচারিত হয়, এবং হিন্দুরা এই 

গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকট্ে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা 

হইয়াছে । গীতিক্কার প্রথম ১৬ ছাত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গাঁতি- 

বণিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবস্তভী। খালিয়াজুরি থানার নিকট--রহমৎপুর হইাতে 

১৫ মাইল উত্তরে “তসার হাওর” নামক বিস্তৃত 'হাওর'-_-ইহারই পৃব্রে বামনকান্দি, বাইদার 

দীধি, ঠাকুরবাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি, প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশুন্য হইয়া রাজকুমার 
0-1915 
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ও মহুয়ার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন তথায় কতকগুলি ভিটামাত্র পড়িয়া আছে। 

কিন্ত মিকটবর্তী গ্রামসমহে এই প্রণরিযুগের বিষয় লইয়। নানা কিংবদন্তী এখনও লোকের 

মুখে মূখে চলিয়। আসিতেছে । যে কাঞ্চনপূর হইতে “হোমর।”? বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া 
লইয়। যায়--তাহ! ধনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোনা 

পোঠাফিসের অধীন মস্কা ও গৌরালী নামক দুইটি গ্রাম আছে--মস্কা গ্রামের সেক আসক 

আলী ও উমেশচক্ত্র দে এবং গোরালীর নস্থসেকের নিকট হইতে এই গানের অনেকাংশ সংগৃহীত 

হয়। মস্কা গ্রামে মহুয়ার পালা গাহিবার জন্য এখনও নাকি একটি দল আছে। এক 

সময়ে যে গাথ। ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শত শত পীর বক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহা একটা! 

ভগদণ্ডে পর্যবসিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মাচর্চ আমি চন্দ্রকূমারের নিকট হইতে এই 

গাথ। পাইয়াছি। চন্দ্রকমার দে যেভাবে গতিট পাগাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অপঙ্গতি 

ছিল, গোড়ার গান শেঘে আর শেঘের গান গোঁড়ায় এই ভারে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, 

আমি যথাপাধা এই কবিতাগুলি পুন: পৃন: পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি। 

এই গ।নের মোট ৭৫৫ ছত্র পাওয়া গিখাছে, আমি তাহা ২৪টি অধ্যায়ে বিত সত করিয়া! 

লইয়াছি। মহুয়ার গান পড়িয়া আমাদের ভূতপৃব্ব রাঁজপ্রতিনিধি ল রোনল্ডিসে বিশেষ 

প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন । 

২। মলুয়া--গ্রশ্থকারের নাম নাই| গোড়ায় চত্রাবতীর একটা বন্দনা আছে, 

এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালা্টিই চন্দ্রাবতীর রচন। । আমার নিকট এই অনুমান 

সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবত; ১৬০০ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 

এই সময়ে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইশ। খা সবে মাত্র পূক্ব-মৈমনসিংহে প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছেন, তধনও “নজর তন্রপের ছেলের।”' আবিভূত হইয়া পরস্ত্রীহারক দল্যুর 

বৃত্তি অবলগ্বন করেন নাই। আরও ১০০ বৎসর পরে এই ঘটন৷ হইয়াছিল বলিয়! আমার 

মনে হয়। জাহাগীর দেওয়ান কোন্ বংশগঞ্ত তাহ। জানিবারও উপায় নাই। গীতি-বপিত 

আরালিয়। গ্রাম ভাদৈর নদীর তীরবর্তী এবং কিশোরগঞ্জ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পৃব্রে ; 

ইহারই 81৫ মাইল দূরে “সূতা” নদীর কৃলে চাদ বিনোদের বাড়ী ছিল, স্ত্যা নদী আরালিয়। 

হাইতে 81৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্ত সেই গ্রামটির নায নাই। ৯৬ পৃষ্ঠায় (১১ ছত্র) 

“বংশাইয়। সতী কন্যা হইল অবতার" পদটির “বংশাইর।” শব্দটিতে গ্রামের নাম বুঝাইতে 

পারে, “বংশাইয়” শব্দের ভিনার্থ (অর্থাৎ “সই বংশে”) হওয়াও অসম্ভব নয়। বংশাইয়া 

নামক ফোন গ্রাম আরালিয়ার নিকটে নাই, কিন্ধ উক্ত গ্রামের ৪1৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 

“বকৃশাইয়।” নামক এক গ্রাম আছে। লিপিকারগণ অজানিত দেশের নাম লইয়। প্রায় লিখিতে 

ভূল করিয়। থাকেন, স্থতবাং 'বক্শাইয়া'র বংশাইয়। -রূপ-গ্রহণ আম্চর্যয নহে। গাতোক 
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“ধিলাই বিল” আরালিয়া গ্রামের ৩০ মাইল উত্তরে । জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম আরালিয় হইতে 

২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে | সম্ভবতঃ ধনু নদীর শাখাপ্রশাখা বাহিয়া দেওয়ান জাহাঙ্গীর 

মলুয়ার সঙ্গে কৃড়। শীকার করিতে “পদ্বোখ্পলঝঘাকল”' ধলাই বিলে আসিয়াছিলেন। 

'মলুয়।' পালাটি চন্দ্রবাবু জাহাঙ্গীরপুরের উপকণস্থিত 'পদমশ্রী” গ্রামের পাঘাণী 

বেওয়।, রাজীবপৃরের সেখ কাধ, মঙ্গলসিদ্ধির নিদান ফকির, খুরশীমলীর সাধু ধুপী, সাউদ 

পাড়ার জামালদিসেক, দূলাইল-নিবাসী মধুর রাজ' এবং পদমশ্ীর দুখিয়া মালের নিকট হইতে 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গাথার মোট ছ্ত্রসংখ্য। ১২৪৭, আমি ইহাকে ১৯ অঙ্কে 

বিভাগ করিয়াছি। ১৯২১ খুষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর এই গীতিক। আমার হস্তগত 
হয় । 

৩। চন্দ্রাবতী নয়ানচাদ খোঘ প্রণীত। এই কবি রধুস্থত, দামোদর প্রভৃতি 
অপর অপর কয়েকজন কবির সহযোগে কুক্ক ও লীলা" নামক আর-একটি গাথা প্রণয়ন করেন । 

চন্দ্রাবতী স্থবিখাাত মনপাভাসধুন-লেখক কবি বংশীদাসের কন্যা | পিত। ও কন্যা একত্র 

হাই মনসাদেবীর ভাপান ১৫৭৫ খুঃ অব্দে রচনা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী 

বাঙ্গানা ভাঘায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহ। পৃব্ব-মৈমনগিংহে মহিলা-সমাজে এখনও 

ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইয়া খাকে। তাহার একখানি আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে । 

জয়চন্দ্রকে ভালবাসিয়। এই সাধ্বী ব্রাঙ্মণললনা যে মর্শীদ্কদ কট পাইয়াছিলেন এবং সেই থোর 

পরীক্ষার আগুনে পৃড়িয়া তিনি কিরূপ বিশুদ্ধ সোনার ন্যায় নির্মম ল হইয়। উঠিয়াছিলেন, তাহ 

এই গাখাটিতে বাণিত আছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্জিমাত্রই চন্দ্রাবতীর পরিচয় 

ভাল করিয়া জানেন। বংশীদাঁসের পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ এবং মাতার নাম ছিলি অঞ্জনা । 

ষন্দ্রাবতী নিজে বংশ ও গৃহপরিচর এইভাবে দিয়াছেন-- 

“ধারাম়োতে কলেশ্বরী-নদী বহি' যায়। 

বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় || 

ভট্টাচার্য্য ঘরে জন্মা অঞ্জনা ধরণী | 

বাশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনী || 

ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়। 

কোপ করি সেই হেতু লক্ষী ছাড়ি যাঁয়।| 

ছিজবংশী বড় হৈল মনসার বরে। 

ভাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥ 

ঘরে নাই ধান-চাল, চালে নাই ছানি । 

আকর ভেদিয়া পড়ে উচিছলার পানি | 
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ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে। 

চাল-কড়ি যাহা! পান আনি দেন ধরে || 

বাড়ীতে দরিদ্র-জ্বালা ক্টের কাহিনী । 

তার ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী ॥ 

সদাই মনসা-পদ পৃজি ভক্তিভরে। 

চাল-কড়ি কিছু পান মনসার বরে || 

দরিতে দারিদ্রাদঃখ দেবীর আদেশ। 

ভার্পান গাহিতে স্বপে দিলা উপদেশ || 

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা । 

যার কাছে শুনিয়াছি পরাণের কথ। || 

মনসা দেবীরে বন্দি জড়ি দূই কর। 

ধাহার প্রসাদে হোল সব্ব দুঃখ দূর ||, 

মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার | 

যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার || 

শিব-শিব। বন্দি গাই ফলেশ্বরী-নদী | 

যার জলে তৃষা দূর করি নিরবধি || 

বিধিমতে গ্রণাম করি সকলের পায়। 

পিতার আদেশে চন্দ্র। রামায়ণ গার || 

দেখ। যাইতেছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব ভাঙ্ষিয়া৷ যাইবার পরে এবং চন্দ্রা 

আজীবন কমারীব্রত-গ্রহণের পর এই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। কারণ এই গাথায়ই 

আছে, মনে শান্তিস্বাপনের জন্য বংশী চন্দ্রাকে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন | 

যদিও চন্দ্রার এই বন্দনায় সেই প্রেমধাটিত কখার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি তাহার জীবনের 

শ্রেষ্ঠ সুখ যে চলিয়া গিয়াছিল “চন্দ্রা অভাগিনী' কথাটাতেই তাহার কিছু আভাস আছে। 

তিনি যে পিতুগৃহের গলগ্রহ হইর। তাহাদের চিরকষ্টদায়ক হইয়া থাকিতেন__-এ পদের 

পূর্ব-ছত্রে সে কখাও রহিয়াছে । এই গাথার পূর্ণ আলোকপাতে চন্দ্রার করুণ আত্মবিবরণীটি 
আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে । চন্দ্রাবতীর পিত্রালয় ফুলেশুরী নদীর তীরস্থ পাতুয়ারী 

গ্রামে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং যে মন্দিরের গারে জয়চন্দ্র রক্তমালতীপুণ্পের 

রস দিয়া বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ! ফুলেশ্বরীর তীরে নিষ্ঠাবতী রমণীর নৈরাশাকে 

ভগবদ্ভক্তিতে উদ্ভৃজল করিয়া এখনও জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। জয়চন্দ্রের বাড়ী ছিল 

জুন্ধ্যা গ্রামে, তাহা পাতুয়ারীর অদূরবর্তী ছিল। নয়ানটাদ যোষ ফোর সময়ে এই গাথাটি রচনা 
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করিয়াছিলেন, তাহ। ঠিক বলিতে পারি না। তবে রঘৃস্ুত কবি যিনি ইহার সঙ্গে “কষ্ক 

ও লীলা!” লিখিয়াছিলেন, তিনি ২৫০ বৎসর পৃবের্ব জীধ্তি ছিলেন। বঘুস্থতের বংশ- 

লতায় এই অনুমান সমধিত হয়। পাতুয়ারী গ্রামটি কিশোরগঞ্জ হইতে বেশী দূরে নহে । 

এই গাথাটির ছত্রসংখ্যা মোট ৩৫৪ | ইহাকে আমর। ১২ অগ্কে বিভিগি করিয়া লইয়াছি। 

৪1 কমলা-ভণিতায় কবির নাম ছিজ ঈশান পাওয়া যাইতেছে । িলিয়।' 

নামক কোন গ্রাম পৃর্ব-মৈমনপিংহে পাইলাম ন| | তবে “হালিয়ার।” গ্রামটি নন্দাই হইতে 

বেশী দূরে নহে। এই হালিয়ারার নিকটে রধূপর আছে। এই হালিয়ারা 'হিলিয়।? হইতে 

পারে, কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ঝালীগ্রসাদ মল্লিক মহাশয় বলিতেছেন, মৈমনসিংহ 

সদর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গ ত হালিয়াঘাট নামৰ স্থানই খুব সম্ভব কাব্যবণিত হলিয়া। 

কারণ তাহার পার্শ বস্তা বৃহৎ জঙ্গলে বিস্তৃত রাজবাড়ী ও গড়খাই প্রভৃতির চিহ্ন আছে, ২৩ 

শত বধ পৃক্বে তখায় ফেশররায় নামক' এক রাজবৈভবশালী ব্যস্তি বাস করিতেন। তাহার 

বিধবারমণী শক্র কর্তৃক গৃহ আক্রান্ত হইলে প্রাসাদসংলগ্ন দীঘির জলে গ্রাণত্যাগ কুরেন। 

এই কেশররায় “দয়াল রাজার বংশধর হইতে পারেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোন গ্রাম 

বাসিনী তিন-চারটি রমণীর নিকট হইতে চন্দ্রক মার এই গাখাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন | ইহা 

বাঙ্গালা ১৩২৮ সনের ১৯শে আঘাঢ় আমার হস্তগত হয়। আমি গাথাটিকে ১৭ অক্কে ভাগ 

করিয়াছি, ছব্রসংখ্যা মোট ১৩২০। 

৫1 দেওয়ন ভাবনা-_দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গীতিকায় বণিত 

আছে, তাহাদের কোনটিতেই কবির নাম পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কবিদের সতকত। 

অকারণ নহে । 

দেওয়ান ভাবনা মোট ৩৭৪টি ছত্রে সম্পূর্ণ,-_-আমি গানটিকে' ৯ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি। 

এই' গীতিকা ২০০1।২৫০ বৎসর পু্র্ে রচিত হইয়াছিল বলিয়। অনুমান কর! যায়। গীতি- 

বণিত “বাধরা''র নামে তদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ একটি হাওর পরিচিত। প্রবাদ এই, সোনাই-এর 

মত বছ সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পূরস্কারস্বরূপ বাধরা নামক' এক গুপ্তচর (“সিশ্কুকী') দেওয়ান- 

দের নিকট হইতে এই বিস্তৃত 'হাওর' লাখেরাজস্বরূপ প্রস্কার পাইয়াছিল। 'বাধরার হাওর" 

নেত্রকোণার দশমাইল দক্ষিণ-পৃব্বে | বোধ হয় 'দীঘলহাটা' গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে । 

কিন্তু উক্ত হাওরের নিকটবর্তী থধিলাই' নদীর তীরে “দেওয়ানপাড়া” নামক একটি গ্রাম আছে, 
সম্ভবত; এইখানেই “দেওয়ান ভাঁবনা'র আবাস ছিল । 

“দেওয়ান ভাবনা” ১৯২২ খুঃ জব্দের সেপ্টেগ্বর সাসে চঙ্্রকুমার দে আমাকে সংগ্রহ 

করিয়। পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দুয়ার নিকটবস্তী কোন কোন স্থানের মাঝিদের মুখে এই গান 

তিনি শুনিয়াহছিলেন। নৌকা-বাছ * দেওয়ার সময়ে এখনও তাহারা এই গান গাহিয়া থাকে । 
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৬। দস্থ্য কেনারাম-_ চন্দ্রাবতী প্রণীত । চক্্রাবতীর পরিচয় তৎসন্বন্ধীয় গাথার 

বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে, পৃনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। কেনারামের বাড়ী ছিল বাকুলিয়া গ্রামে । 

নলখাগড়ার বনসমাকীর্ণ সুপ্রসিদ্ধ “জালিয়ার হাওর” কিশোরগঞ্জ হইতে ৯ মাইল পৃৰ্ধ- 

দক্ষিণে, এইখানেই বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ হয়। এই গীতোক্ত ঘটন। ১৫৭৫ 

হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধো কোন সময়ে হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, প্রেমাহত। চন্দ্রা 

জয়চল্দের শব দর্শন করার অল্লকাল পরেই হৃদরোগে লীলা সংবরণ করেন। ফুলেশুরী 

নদীর গর্ভেই কেনারাম তাহার মহামূল্য ধনবত্ব বিসর্জন দিয়াছিল। এই গাতের মোট ছত্র- 

সংখ্যা ১০৫৪, তাহার মধ্যে অনেকাংশ মনসাদেকবীর গান, সেগুলি অপরাপর কবির লেখা, 

সুতরাং আমি গাথাটির অনেকাংশ বন করিয়াছি । মনসাদেখীর গানের মধ্যে যেখানে 

চল্দ্রাবতীর লেখ। কেনারামের বিবরণ আছে, সেই সেই স্থান আমি নক্ষব্রচিহিত করিয়াছি 

৭। 'বূপবতী--এই গাথাটি সম্বন্ধে বিশেধ কিছু বলিবার নাই । কবির নাম পাওয়া 

যায় নাই। ছত্রসংখ্য। ৪৯৩। ১৯২২ খুঃ অব্দের ৩০শে মাচ ইহ। আমার হস্তগত হয় । 

আমি ইহাকে ৭ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি । এই গাথার স্ধন্ধে অন্যান্য তথ্য ইংরেজী তৃমিকায় 

দিয়াছি। 

৮। কন্ক ও লীলা--এই গাখার রচক ৪ জন, দামোদর, রঘু-্ুত, নয়ানচাদ বো ও 

শীনাথ বেনিয়।। রধূসুত ২৫০ বৎসর পৃত্বে জীবিত ছিল, ইহারা জাতিতে পাটুনি, বহু 

পঞ্কব যাবৎ ইহার। গায়কের ব্যবস করিতেছে, ইহারা এজন্য গায়েন' (যয়মনসিংহে গাইন) 

উপাধিতে পরিচিত। রঘৃস্ততের নির্মতম বংশধর, রামমোহন গায়েনের পুত্র শিবু গায়েন 

'কন্ক ও লীলা'র পাল! অতি উকৃষ্ঠভাবে গাইতে পারিত। ইহাদের বাড়ী নেত্রকোণায় 

কেন্দূয়। থানার অধীন “আওয়াজিয়া” গ্রাম । উতৎক্ই পালাগায়ক' বলিয়। ইহারা গৌরীপুরের 

অমিদারদিগের নিকট হইতে অনেক নিক্ষর জমি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছে । ২০1২১ 

বৎসর হইল শিবু গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে । কবিকঞ্ক পুর্ব বঙের সাহিত্যাকাশের একটি 

উজ্জল নক্ষত্র ; ইনি বিপ্রব” ব৷ ব্প্রিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রাম কেন্দুয়ার অদ্রবস্তী 

রাজেশুবী বা রাজী নদীর তীরে, বিপ্রবর্গে র নিকট ধলেশুরী বিলের সর্মিকট এখনও পাঁচ- 

পারের একট! জায়গ। আছে এবং তখায় 'পীরের পাথর" নামক একটা পাথর আছে । 

গীতোজ্জ পীর এইখানে আড্ডা করিয়াছিলেন । 

কষিকন্কের রচিত “মলুয়ার বারমাসী”” এক' সময়ে পৃর্ব-মৈমনসিংহের ঝাব্যরষের 

খনি ছিল। এখনও তাহার দূই-একটি গান গ্রামাকৃঘকের মুখে শোনা যায়। এখন পর্যযস্ 

আমর। পালাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্ত চন্দ্রক্মারের বহু চেষ্টায় কবিকক্ষের 

“বিদ্যাস্ুন্দর' "খানি সংগৃহীত হইয়াছে । এই বিদ্যাজুশ্পরের মুখবন্ধে কৰি তাহার পিতামাতার 
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নাম, তীহার চগ্ডাঁল পিতা ও চণ্ডালিনী মাতার নাম ও গর্গের কথা লিখিয়াছেন। কবিচতুইয়- 

প্রণীত এই গাথায় তীঁহার বাল্যলীলার যে ইতিহাস আছে তিনি নিজেও সেই কথা অতি 

সংক্ষেপে বলিয়াছেন। পলীগাথাগুলির এতিহাসিকত্বের ইহা অন্যতম প্রমাণ। ' খুব সম্ভব 

কন্ক চৈতন্যের সমকালবত্তী ছিলেন । 

কঙ্ক ও লীলা” ১০১৪ সংখ্যক ছত্রে পণ । আমি এই গাথাটিকে ২৩ অক্কে বিভাগ 

করিয়া লইয়াছি। কবিকক্কের বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালা “বিদ্যাজুন্দর' গুলির মধ্যে প্রাচীনতম । 

প্রাণারাম কবি “বিদ্যানসুন্দর"গুলির যে তালিক! দিয়াছেন, তাহাতে নিযৃতাবাসী কৃ্ণরামের 

বিদ্যানুন্দরকে 'আদি বিদ্যান্ুন্দর” বলিয়া ধোঘণ। করিগাছেন। তিনি চিনির কবিদের 
কখা অবগত ছিলেন না। 

৯। কাজলরেখা-_এটি একটি রূপকথা | এই গাতিগুলি-সন্বদ্ধে আমাদের মাননীয় 

ভূতপুব্ৰ লাটবাহাদুর লর্ড রোনাল্ডসে, সার জর্জ গ্রীয়ারসন, ভারতীয় কলাশাস্ত্রবিশারদ ষ্েলা 

ক্র্যামরিচ প্রভৃতি বিখ্যাত বাত্তি গণ যে সকল উচ্চপ্রশংসাধুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 

এবং অপরাপর সমস্ত ভতব্য বিষয় বিস্তাপ্িততাবে প্রথম খণ্ডে ইংরেজী ভূমিকায় লিপিবদ্ধ 

করা হইয়াছে। লাট রোনাল্ডসে এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়! দিয়৷ ইহার গৌরব 
বদ্ধন করিয়াছেন। 

১০। দেওয়ান মদিনা _বালিয়াচঙ্জগের দেওয়ানদের সম্বন্ধে গাখা। এই গানে 
ধন্ নদীর উল্লেখ আছে, দীঘলহাটি গ্রাম খভিয়। প1ওয়া গেল না! ইহার লেখক মনসুর 

বাইতি সম্বন্ধে নাম ছাড়। আর কিছু জানিতে পার। যায় নাই। কবি যে নিরক্ষর ছিলেন, তাহা 

যেমন তাহার কাব্যপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি যে প্রকৃত কবিত্বশালী, করুণরসম্পষ্টতে সুপট 

ছিলেন, তাহাও তেমনই অবধারণ করা যায়। মদিনার স্বামীর ভালবাসায় অগাধ বিশ্বাণ-- 

যাহ। তালাকনাম৷ পাইয়াও দীর্ধকাল টলে নাই--সে অগাধ বিশ্বাথে যেদিন হানা পড়িল, 
সেদিন সে মৃত্যুশয্যাশায়ী হইল । তাহার অপৃব্ব সংযম, যাহাতে এপ কৃতগ তায়ও স্ব/মীর 

বিরুদ্ধে একটি কথা সে বলিতে পারিল না, এই অপূর্ব প্রেম ও চিন্তগংবযম কোন উচ্চ লোকের, 

পাঠিক তাহা ধারণ। করুন । চাঘার ভাঘায় চাঘার লেখ। বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। 

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও নিবেদন 

কৃতগ্ততার সহিত জানাইতেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁকাস্তিক দুরবস্থার সময়ে 

বিনি শত অন্তরায় সত্বেও সুদক্ষ কাগ্ডারীর মত অটল পণে এই বিদ্যাপীঠকে পরিচালিত 

করিতেছেন, যিনি সরস্বতীর শতদল সিংহাসনটিকে সব্বপ্রকার অপধাত হইতে বৃক্ষ 
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করিয়াছেন, সেই বিদ্যালোকোত্তাসিত, অজেয় শক্তিশালী স্যর আশুতোঘ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই পালাগানগুলি কিছুতেই সংগুহীত অথবা প্রকাশিত 

হইত না। | | 

যখন আমরা খাটিয়া খাটিয়া দেহপাতি করিতেছিলাম, সেই খাটুনির যে সামান্য বেতন 

হাহ/ও কর্তপক্ষগণ আমাদিগকে মগ্তুর করেন নাই, যখন আমাদের কোন অধ্যাপক গৃহের 

পালিত দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয় করিয়া, কেহ বা স্ত্রীপুত্রকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত কোন দূর প্লীতে 

পাঠাইয়াও স্বীয় দক্ষোদির পালন করিতে পারেন নাই--সেই সময়ে, যখন শত শত দুঃস্থ 

অধ্যাপকের যুখের দিকে চাহিয়। রোধে ক্ষোভে আশ্ততোঘ বনু চেষ্টায় অশ্ব সংরুদ্ধ করিয়া 

রাখিতেন---সেই দৃঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ-গীতিকার কথা তাহাকে অতি কৃষ্ঠার সহিত 

ভয়ে ভয়ে জানাইয়াছিলাম | কোথা হইতে টাকা আগিবে, দুর্যেযাগের ঘনঘটা দেখিয়া তে। 

আমরা তাহ। জানিতাম না। জেই সময়েও তাভার দেই চিরশ্ুত অভধ বাণী শুনিয়াছিলাম £ 

“ভয় কিদীনেশবাব, ছ।পিতে দিন আমি চালাইব |” এইজনাই তো ইহাকে আমরা কাওারী 

করিয়াছি, আর কে বিশৃবিদ্যালয়ের এএন কাণগ্ারী হইবেন? এরপ একনিষ্ঠ, আল, বীরবুত 

ভারতীয় সেবক কোথায় পাইব? বৈষ্ণব কবিতার ভাবায় সরকার বাহাদুরকে জোর গলায় 

শুনাইয়া বল! যায়--“বিনা কড়িতে এমন নফর কোখ। পাবি?" 

মৈমনসিংহ কিশোরগঞ্জনিবাী শ্রীযুক্ত জুরেশচন্্র ধর, বি.এ. মহাশয় মৈমনসিংহো 

প্রচলিত কতকগুলি শব্দের অখ' লিখিয়। দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রেস সুপারিপেণ্েণে শ্রীযৃক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, এম.এ, মহাশয় নিজে মৈমনসিংহ'নিবাশী, 

তিনি এই পৃস্তকপ্রকাশ সম্বন্ধে বিশেঘ যত্ব নিয়াছেন এবং দেশের ভাঘার বিশেবত্ব সম্বন্ধে নানাবপ 

মূল্যবান্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়। আমার সহায়তা করিয়াছেন । এজনা আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

করিতেছি। 

শৃদ্ধেয় শ্রীযূক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মানচিত্রখানির জন্য একশত টাক। দিয়াছেন। 

ছবি, ব্রুক প্রভৃতির জন্য বাণীসেবক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় প্রায় 

পঞ্চাশ টাক। দিয়াছেন, আমি নিজে এই গীতিকাগুলির উপলক্ষে দুইশত টাকার উপর ব্যয় 
করিয়াছি । কিস্ত মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট কি আমাদের কোন দাবী দাওয়। নাই? 

আরও শত শত পালাগান সংগ্রহ করা বাকী । সমস্ত বঙ্গদেশে এই মহামূল্য উপাদান ছড়াইয়া 

আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব এই পালাগানগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়৷ লিখিয়াঞ্ছিলেন, “আপনি 

এই পরম উপাদেয় জিনিষগুলি শুধু পৃর্ববঙ্গ নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন|” 

আমি তীহাকে লিখিয়াছি, “আপনি আমাকে পঁচিশ হাজার টাক! ভুলিয়া দিন, আমি আপনার 

আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া লইব।”” রাজপুত পালাগান (081189)-গুলির যতটা 
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একলক্ষ টাকা ব্যয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, আমি পঁচিশ হাজার টাকায় তদপেক্ষা বেশী কাজ 
দেখাইতে পারি । 

মৈমনসিংহবাঞিগণ কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করিয়া এই গাথাগুলি-সম্বন্ধে 
তাহাদের কর্তব্য কি তাহা জানাইধার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সুদীর্ঘ 
বক্তত৷ করিয়া তাহ] বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ও আপাততঃ কাজ চালাইবার মতন দশ 
হাজার টাক। চাহিয়াছিলাম। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সন্তোঘের রাজ। শ্রীযুক্ত মন্মুথনাথ 

রায় চৌধুরী । আমি সভা হইতে আশ্বাপ পাইয়াছিলাম যে, শীঘই এই টাকা সংগৃহীত হইবে । 

কিন্ত ঝুলি কাধে করিয়া দৃয়ারে দূয়ারে বাহির না হইলে ভিক্ষা জোটে না। আমি রোগের 

দরুন বিছানায় পড়িয়া আছি, আমি ভিক্ষক সাজিয়া বড় মানৃঘের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া হত 

পাতিতে অক্ষম। বিশেষত; আমি মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লজ্জা 

বোধ করি, সেখানে কি আমার কোন দাবীই নাই ? 

আমি মূত্যুশয্যায় পড়িয়া খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াছি। ইংরাজী ঞণ্ডের 

ভূমিক৷ পাঠ করিলে আপনারা তাহা জানিতে পারিবেন, আমি নিজ হইতেও যথাসাধ্য খরচ 

করিতে কৃষ্ঠিত হই নাই-_কিস্তু তছ জন্য আমি কোন পুরস্কারের দাবী করিতেছি না। কর্মে 

মফলতাই আমার পৃরস্কার, এই পালাগানগুলি দেশ-বিদেশে আদর পাইতেছে। গ্রস্ফ 

দেখাইতে যে গকঝল সাহেবের নিকট গিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়িতে পড়িতে খন 

ঘন রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়াছেন। ঘেই চোখের জলের মত পুরস্কার আমি আর কোথায় 

পাইব £ যেদিন ষ্ল। ক্র্যামরিচ মনুয়। গপ্লাটি পড়িয়া আমাকে লিখিলেন, “সারাদিন অরের 

ঘোরে আমি মহুয়া, নদের চাদ ও হোমরাকে যেন স্বপের মত দেখিয়াছি । জআামি ভারতীয় 

গাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাঙার মধ্যে এমন মন্্ষ্পশী, এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি 

নাই,” সেই দিন আমি আমার প্রাণাস্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছি। আর যখন আমি মহামন! 
লড রোনাল্ডসকে লিখিয়াছিলাম, “আপনি দটি মাত্র ছত্র লিখিয়া দিন, আমার পুস্তকখানি 

সেই রাজগল্মান মলাটের পুরোভাগে লইয়া প্রকাশিত হইবে 1” তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, 

“এই পালাগানগুলি এত চমতকার যে, দুটি ছত্র লিখিয়।! আমি কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি 

না|” একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখির়। পৃস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিলেন ; সেই দিন কি 

আমি পরিশ্বমের যথে্ প্রস্কার পাই নাই? সবর্বশে যখন পুস্তকখানি হাতে লইয়৷ আশুতোধ 

তীহার সমস্ত গ্রাণভর। সম্তোষের হাসিতে স্বীয় গুমফ পর্ধান্ত উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়া! আমার 

দিকে প্রসন্ন চোখে চাহিলেন,--পালাগানের ভাষায় বলিতে গেলে “পুণুমাী চাঁদ যেমন 

দেখায় নর তলা” সেইরূপ তাহার হৃদয়ের আনন্দ সেই হাসিতে নিঃশেবভাবে ধর! পড়িয়। 

গেল,--তখন আমি যে গৌরব পাইলাম, কোন্ স্বর্ণপদক তাহা আমাকে দিতে পারিত ? 

৮--1918 



২%০ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

সুতরাং আমার কথা বাউক,--দীনহীন চির-অভাবগ্রস্ত দুর্ভাগ্য চন্্রকুমারকে ফোন 

উৎসাহ দেওয়। কি মৈমনর্সিংহবামীর কর্তব্য নহে? এই যে তীহাদের দেশের পলীগাথ। 

সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এক অতি উচ্চ স্বানের দাবী করিতেছে, সেই গাথাভাগারের উদ্ধারকলে 

কি তাহার] নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহার জনা কি কোন ব্যবস্থাই হইবে না ? 

গাথাঁসাহিত্যের ভাষা পাড়াগেয়ে, ছন্দ শিশুর আধ আধ ধুলির মত ভাঙ্কা ভাঙ্গা” 

পূর্ণত। পাঁয় নাই। কিস্ত বিবেচনাপূৃর্বক বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, চলিত ভাঘায় 

আজ যাহ] জুন্দপর ও মাজিত, পরবর্তী কালে তাহ। সেকেলে? ও অমাভিত হইয়। পড়িয়াছে। 

ঈশুর গুপ্তের ভাঘা এক সময়ে আদর্শ ভাঘ৷ ছিল, সেকেলে লোকেরা শতমৃখে তাহা প্রশংসা 

করিতেন, এখন সে ঈশুর গুপ্তের ভাঘ। ি' আর কেহ গ্রশংসা। করেন? এমন কি বঞ্ষিমবাবৃব 

ভাঘাগৌরব পর্য্যন্ত কতকটী অস্তমিত হইয়া পড়িয়াছে। 

এই ভাঘার এরশর্ষেতর কথা ছাড়িয়া দিলে, জাতীয় আদশ -সংস্বাপনে--কবিত্বে ও 

কারুণ্যে, মন্নকথার অভিব্যক্তিতে ও চরিব্রসধ্যাদা-রক্ষণে--এরতিগাণিকতায় ও কল্পনার 

শোভার, এই গাগাগুলি বঙ্গসাহিতাযকে এক নব জয়শ্রী পরাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 

নাই । 

এই গাথাসাহিত্য উদ্ধারকল্পে যিনি কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচছ্ুক হইবেন, তিনি 

নিশ়ের ঠিকানায় আমাকে স্বরণ করিবেন । আমি সমস্ত শতিবা বিঘয় তাহাকে জানাইব | 

২৪শে নবেম্বর, ১৯২৩ 

৭, বিশ্বকোঘ লেন, জীদীনেশচন্দ্র সেন 
বাগবাজার --কলিকাত। 



স্মক্ষঙ্? 

€ দ্ুশ্ুয কাব্য ১ 

ছ্িজ কানাই আলীত 
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স্বজ্ম্্া, 

' (প্রাচীন পল্লীনাটিক।) 
স্প্প্ষ্পওি মীর ১০ 

বন্দনাগীতি 

পূবেতে বন্দনা করলাম পৃবের ভানুশ্বর+ । 
এক দিকে উদয়রে' ভানু চৌদিকে পশর* || 
দক্ষিণে বদনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর। 
যেখানে বানিজ্জি করে চান্দ সদাগর | 

উত্তরে বন্দনা গৌ করলাম কৈলাস পর্বত | 

যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের* পাথ্থর || 

পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন& স্থান। 

উর্দিশে« বাড়ায়* ছেলাম' মমিন" মূসলমান || 
সভা কইর্যা বইছ ভাইরে ইন্দু” মুসলমান। 

সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম || 

চাইর কূনা৯ পির্থিমি১০ গে বইন্ধা।১১ মন করলাম স্থির | 

সুন্দর বন১ মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর || 

১ ভানুশুর _ভানুর ঈশুর _ (শিব 1) ২ পশর-ুপৃসার (1), পুকাশ, আলোক। 
ও মালামের _ পদচিন্তের | £ এনন্হেন। 
* উর্দিশেন উদোশে। ৬ বাঁড়ায়-হাত বাড়াইয়। (সেলাম করা)। 

+ মমিন ক বিস্থান। ৮ ইনগু-হিলু। 

৯ কুনালকোণা। ময়মনসিংহ ৃভৃতি কতকগুলি স্থানে “ও” কারের স্থানে “উ”কারন্যবহারের রীতি 

আছে, যথা চোর-চুর | 

১* পির্ধিমি_ _ পৃথিবী । ১১ বইস্ধ্যা স্বঙন। করিয়া |, 

লেবাননে রি পানি রা কৃঝরাদের 

দক্ষিণরাষের পালাতে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ আছে। পুধির নাম ““গায়-মজল'' | 
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আসমানে জমিনে বন্দলাম চালে আর সুরুয৯। 

আলাম-কালাষ বন্দুম কিতাব আর ক্রাণৎ | 
কিবা গান গাইবাম আমি বল্পনা করলাম ইতি। 

উত্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিনতি || ১.-১৬ 

বন্দনাগীতি সমাপ্ত । ৪ 

(১) 

হুমরা বেদে 

উত্তর্যা না গারে৷ পাহাড় ছয় মাস্যা পথ! 
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্বত ॥। 

হিমানী পর্বত পারে তাহারই উত্তর। 

তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদর« | 

চান্দ সুরুষ নাই* আন্দারিতে+ ঘের] । 

বাধ ভালুক বইসে* মাইন্সের* নাই লরাচরা ১০ || 

বনেতে করিত বাস হুমর!। বাইদ্যা১১ লাম। 

তাহার কথা শুন কইরে ইন্দু১* মুসলমান || 

ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দার | 

মাইনৃকা নামে ছুড়,১৬ ভাই আছিল তাহার ॥ 

১ সূরুয - সূর্য | * আলাম-কালাম - ঈশ্রের কথা । কুরাণ-- কোরাণ। 

* মিনুতি- মিনতি । 

৪ এই বন্পনারগীতিটি স্পটই জনৈক মুসলষান গায়েনের রচিত। 

« সমুদয় স্জ সমুদ্র । *» টান্প সূরুষ নাই-চন্র ও সূর্য নাই। 

৭ আল্ারিতে -5 আদ্ধারে । ৮ বইসে-বাস করে। 
৯» যাইনুসের . বনুঘ্যের | ১৬ লরাচরা _ নড়াচড়া । 

»১ বাইদ্যা _ বেদে। ১২ ইন্পুজ্হিম্দু। 
১৬ ছুড়,. ছোট 



নহয় 

ঘুরিয়। ফিরিয়া তারা শ্রমে নানান দেশ। 

অচরিত৯১ কাইনী কথা কইবাম সবিশেঘ ॥ 

আর ভাইরে, 

ভর্মিতে্ ভর্মিতে তারা কি কাম করিল। 

ধনু নদীর পারে যাইয়া উপস্থিত অইল ॥। 

কাঞ্চনপুর নাষে তথা আচিল গেরাম | 

তথায় বসতি করত বিদদ৪ এক বরান্মন* || 

ছয় মাসের শিশ কইন্য।* পরমা সুন্পরী । 

রাত্রি নিশাকালে ছমরা তারে করল চূরী | 

চুরী না কইর্যা হমরা চার্যা" গেল দেশ। 

কইবায্ সে কন্যার কথা শুন সবিশেঘ | 

ছয় মাসের শিশু কন্যা বচ্ছরের” হৈল। 

পিঞজরে রাখিয়া পঙ্খী* পালিতে লাগিল || 

এক দুই তিন করি শুল১০ বছর যায়। 

খেলা কছরত১১ তারে যতনে শিখায় || 

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা ১৭ জলে মণি। 

যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী || 

বাইদ্যা বাইদ) করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা । 

আন্দাইর ধরে থুইলে কন্যা জলে কাঞ্চা সোনা || 

হাটীয়। না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল। 

মুখেতে ফৃট্টা১৩ উঠে কনক চাম্পাস ফুল ।। 

» অচরিত ০ অপৃহ্ধ | » ভর্মিতে_ব্রমণ করিতে । 

৬ আচিল-. আছিল, ছিল। ৪ বির্দ বৃদ্ধ! 

৭ বরাশ্রন-বাদ্ধণ। * কইন্যা- কন্যা । 

* ছার্যা ০ ছাড়িয়া । 
৮ বচছয়ের বৎসরের (এক বৎসরের) | 

৯ পব্ধী _ পক্ষী (এই শব্দ এখনও “নয়ুর-পদ্ধী' কথায় ব্যবহৃত হয়)। 

১০ শুল- ঘোজ। ১১ কছরত- কৌশল । 
১ থাইকা! থাকিয়া । ১৩ ফুটা -কুটিবা। 
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আশগল ভাগল১ আখিরে আস্মানের তাবা | 

তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা * ]। 

বাইদ্যার' কইন্যানন রূপে ভাইরে মুনীর টলে মন । ্  

এই কইন্য৷ লইয়া বাইপযা ভর্মে তির্ভুবন || 

পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমর। বাইদযার নারী । 

ভাব্যা চিস্ত্যা নাম রাখল “মহুয়া সুন্দরী” || ১-৩৭ 

(২) 

গারে' পাহাড় ; বন্প্রদেশ 

(হুমড়া ও মাইন্কিয়া সহ দলবলের প্রবেশ ) 

হুমড়], বাইদ্যা ডাক দিয় কয় মাইন্কিয়া ওরে ভাই । 

খেলা দেখাইবারে চল বৈদেশেতে যাই ।। 

মাইনৃকিয়া বাইদ্যা কয় ভাই শুন দিয়া মন। 

বৈদেশেতে যাৰ আমরা শুকর বাইর্যা৪ দিন ।। 

শুকুর বাইর্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া | 
দলের লোক চলে যত গাটীবৃচকা * লইয়া || 

আগে চলে হুমর! বাইদ্য। পাছে মাইন্কিয়া ভাই। 

তার পাছে চলে লোক লেখা জখ! নাই।। 

বাশ তা লইল সবে দড়ি আর কাছি।* 

১ আগল ডাগল -স্দীর্ধ। কোন কোন স্থলে 'জআগল দীঘল" কথা পাওয়া যায়। 

২ পাশুরা -. পাশা _ বিস্মারণ হওয়া! । “পাশরিতে করি মনে গো না যাম্ন পাশর।”--চশ্তীদাস । 

* একপ একার অনেক শব্দেই পাওয়া যায়, ষথা- বৈদেশ, যৈবন। 

৪ শুনধুর বাইর্যা _ শুক্রবার | * গাঁটীবুচ্কা _ গাঠুরি ফৌচকা | 

* ইহার পরে একটা ছন্র পাওয়া যায় নাই। 



মহুয়া 

তোতা লইল ষয়না লইল আরো লইল টিয়া 
'গোণামুখী দইয়ল৯ লইল পিঞ্রিরায় ভরিয়া || 
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর। 

সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চগ্ডালের হাড়* || 

শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজাত ধরে। 

মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে | 

তারও সঙ্গেতে চলৈ মহুয়া সুন্দরী । 

তার সঙ্গে পালঙ্ক সই গলা ধরাধরি | 

এক' দুই তিন করি মাস গুয়াইল৪ঃ | 

বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল | ১--১৯ 

(৩) 

নদের চাদের সভা 

সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান 

আস্মানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান || 

আগে পাছে বইছে লোক সভা যে করিয়া । 

পরবেশ করিল লেংরা* ছেলাম জানাইয়] | 

১ দইয়ল-দয়েল। এই পাখীর চঞ্চু স্বর্ণ বর্ণ, এজন্য ইহাকে সোণামুখী বলা হইয়াছে। 

২ রাও চগ্ডালের হাড় ₹ রাজ-চণ্ডালের হাড় (চগ্ডালদের মধ্যে শেষ্ঠ ব্যক্তির হাড় ?) বেদেরা তাহাদের 

ঘাতি করিবার সময় একটা হাড় লইয়। তাহাদের দ্রব্যাদিতে ঠেকাইয়। নানারূপ অত্তুত ক্রিয়া করিয়া থাকে | সেই 

হাড়ই সম্ভবত এই “রাও চগ্ডালের” হাড় হইবে। 

৩ হেজা _ সেজা -- শজারু | ৪ ওয়াইল -- গোয়াইল _ অতীত হইল। 

* নদ্যার চান - নদের ঠাদ | এই নাষাটতে বুঝা যায় যে গানটি ৩০০ বদর পৃব্ধে রচিত হইলেও তন্ন 

ফালের নহে, ইহা! চৈতন্য পৃভুর পরবর্তী, কারণ, চৈতন্য পুভুর পৃব্ৰে কাহারও নাম নদের চাঁদ হইতে পারিত না । 

৬ লেংর1--*তের।' “লেংড়া' গু ভৃতি শব্দ ময়নামতীর গান ও পূর্ববর্তী অনেক পুস্তকে পাওয়া যায়। “লেংড়া 

সতখোড়া? ; টেরা-বক্রচক্ষ,। পৃর্বকালে রাজ-অন্তঃপুরে যাতায়াতের জন্য বিকলাঙ্গ ব্যক্তি নিযুক্ত হইত। 



সৈমনসিংহ-গীতিক। 

“স্তন শুন ঠাকুর মশয় বলি যে তোমারে | 

নতুন একদল বাইদৃযা আইছে তামসা দেখাইবারে | 

পরম এক জ্ুুন্দরী কইন্যা সঙ্গেতে তাহার । 

জন্মিয়া তন্মিয়া এমুন দেখি নাইকো! আর |” 

এই কথ শুনিয়া ঠাকুর কি কাম করিল। 

মা জননীর কাছে যাইয়া উপনীত হইল ॥| 

“শুন অন মা জননী বলি যে তোমারে! 

মতুন একদল বাইদ্যা আইছে তাম্্সা করিবারে || 
তোমার আদেশ পাইলে মাগো আর না কিছু চাই । 

আদেশ যদি কর মাগো তাম্সা করাই ||" 

“বাইদ্যার তায়সা করাইতে কয়শ টেক লাগে ।”” 

“বাইদ্যার তাম্সা করাইতে একশ টেকা লাগে 1"? 

“শুন গুন নদ্যার চানরে বলি যে তোমারে । 

বাইপদ্যার তাষ্স্ করাও নিয়া বাইর বাড়ীর মহলে ||" ১১৮ 

(৪ ) 

খেল!-প্রদর্শন 

হুমড়া বাইদ্য। ডাক দিয় বলে মাইনৃকিয়া ওরে ভাই। 

ধনু কাডি১ লইয় চুল তায্সা করতে যাই ॥ 

যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা ডুলে মাইলে বাড়ী । 

নদ্যাপুক্ের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি | 

এক জনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক জনের ঠাই। 

ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তাষ্সা চল দেইখ্যা আইও ॥ 

চাইর& দিকেতে রইল লোকগন তাম্সা দেখিবারে । 

মধ্যে বইয়াৎ নদ্যার ঠাকুর উকি ঝুকি মারে || 

» ফাভি কাটি, শর । * ভুলে চোলে। ও আই. আলি। 

৪ চাইর- চারি। « বইয়া ₹ বসিয়া । 



মহযা 

যখন নাকি বাইদযার ছেরি১ বাশে মাইলো লাড়া ।* 

বইপ্যা আছিল নদ্ার ঠাকর উঠা এল খাড়া | 

দড়ি বাইয়। উঠযা যখন বাশে বাজী করে। 

নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর্যা নাকি মরে || 

কর্তালের রুনুঝুনু ডুলে মাইলো তালি 1৪ 

গান করিতে আইলাম আমরা নদ্যা ঠাকুরের বাড়ী || 

বাজী করলাম তাম্পা করলাম ইনাম বঞ্সিস চাই'। 

মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই ||« 

হাজার টেকার শাল দিল আরো টেক। কড়ি। 

বসত করতে হুমড়া বাইদ্যা চাইল একখান বাড়ী ।। 

ডাইল দিল চাইল দিল রস্সই কইর্যা খাই'ও। 

নতুন বাড়ীত খাইয়া তোমরা জখে নিদ্রা যাইও | 

পাড়া করলাম কইলৎ করলাম* | 

ভালা কর) বান্দ বাড়ী উলুইয়াকান্দা” গিয়। || 

নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা বাদলে৷ জুইতের” ঘর । 

লীলুয়া বয়ারে* কইন্যার গায়ে উঠলো জ্বর || 

নয়া বাড়ী লইয়া! রে বাইদাযা লাগাইল বাইঙ্গন১ ০ | 

সেই বাইঙ্গন তুলতে কইন্যা জুড়িল কাল্দসন || 

কাইন্দ না কাইন্দ না ক'ইন্যা না কান্দিয়ো আব । 

পেই বাইন বেচ্যা দিয়াম তোমার গলায় হার 11৯১ 

১ চেরি -্বালিক। | ৭ যে মুহ.তড বেদের যেয়ে বাশ ধরিয়া লাড়া দিপ | 

৩ লগ্ন ট্াঁদ উঠিয়া বলিল, পাচ্ছে উঁচু, হইতে পড়িয়া যায়া যায়।' দর্শফের খোৌত্হঙ্গ দ্র হইয়ণ 

অন্তরঙ্গের মত আশক্চা জনিয়াছে; প্মের সূত্রপাত । 

৪ কর্তালের ঝুন্ঝুমু শান্দের সঙ্গে বেদে-বালিকা ঢোল তাল দিল। 

* মুখে পুরস্কার পাওয়ার ক্ষথা যঙগিল, কিন্ত মলে মমে লদের চীদেয় মম পরার্থলা কয়িল। 

৬» এই স্ৃত্ের কতকটা পাওয়া যায় মাই। পাস পাটা, কইলৎ, হাবুলিয়ত্ত। 

৭ বাযুনফাঙ্সা গাখের নিকটা উপ্ুয়াক্ষান্সা এখদও আছে। 

৮ জুইতেয় খুব পছন্দসই | * লীঙগুয়া হয়াগে মদ প্রীডাশীল ঘায়ুন্তে। 

১০ যাইজম সর বেগুন! ৃ | | 

১১ হুমরা বেদে মছয়াফে লোড দেখাইয়া লেখালে ক্লাখিতে চাহিতেগেছ। 

2--৮1918 উপ, 



১০ ঠযসলিংহ-শীভিকা 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলে৷ উরি» । 

তুমি কইন্যা না থাকলে আমার গলায় ছুরি ॥ 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু। 

সেই কচু বেচা দিয়াম তোমার হাতের বাজ || 

নয়া বাড়ী লইগারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা | 

সেই কলা বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার মালা | 

নয়! বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো চৌকারী* | 

চৌদিগে মালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি।। 

হাস মারলাম কইতর* মারলাম বাচ্যা৪ মারলাম টিয়া । 

ভাল! কইর্য। রাইন্দো বেনুন কালটাজিরা দিয় || ১-৩৮ 

(৫) 

নভ্ভার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখ। 

এক দিন নদ্যার ঠাকুর পণ্থে করে মেলা * | 

ঘরের কৃনায়* বাতি জালে তিন সন্ধ্যার বেলা ॥ 

তামুসা কইরিয়া বাদ্যার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ী। 

নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি |! 

শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ । 

মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক || 

সইহ্ধ্যা বেলায় চাননি" উঠে সুরু বইসে পাটে”। 

হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে |! 

৯ উরি-শিম। ৎ চৌকারী- চৌর়ারী ধর, চৌচালা। 

ও কইতয় ০ পাঁরয়া। ও বাচযা সু যাছিয়া (উৎকৃষ্ট দেখিয়া)। 

« যেল1শুযাত্র। করা, (কৃত্বিবাসে “সেলাপি' বিদায় ; এই শহদ পৃহর্ষবঙ্গে এখনও পচলিত আছে- 

“যেলা করিল” অর্থ রণডমা হইল) ্ 

৬ কমায় ৩ কোণায়। ৭ চানি-টা্দিনী। 

৮ সূর্যয পাটে যইসে, অন্ত বায়।. | 



ময় ১১ 

সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি । 

ভরা কলসী কান্কে* তোমার তুল্যা দিয়াম আমি |! 

কলসী করিয়া কাক্কে মহুয়া বায় জলে। 

নদ্যার চান* ঘাটে গেল সেইল৷ সহইন্ধ্যা কালে।! 

জল তর সুন্দরী কইন্য! জলে দিছ মন। 

কাইল বে কইছিলাম কখা আছে নি সারণ ।। 

'শুন শুন ভিন দেশী* ক্ষার বলি তোষার ঠাই । 

কাইল বা কি কইছলা৪ কথ! আমার মনে নাই ||” 

“নৰীন যইবনৎ* কইন্যা ভুলা* তোমার মন। 

এক রাতিরে" এই কথাটা হইলে বিস্মরণ ।1"" 

“তুমি ত ভিন দেশী পুরু আমি ভিন নারী । 

তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি |1” 

“জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ। 

হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥। 

কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা । 

এই দেশে আসিবার আগে পৃর্রে ছিলি কোথা 11” 
“নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদূর” ভাই। 

সতের হেওলা ১» অইয়া১০ ভাইপ্যা বেড়াই || 

কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি । 

নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর্যা১১ মরি || 

এই দেশে দরদী৯ * নাইরে কারে কইবাম কথা । 

কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেখা || 

১ “পব্ধীর” মত “কাছে” শব্দের “ডি” কিনূপে আসিল বুঝা যায় সা, কাক্কে - কক্ষে | 
₹ চান-্ চাদ । ৩ ভিন দেশী-্ ভিনদেশী । 

৪ কইনল। » কয়েছিলে। « যইবন -. যৌবন 

* তুল। »* তোলা, যাহার ভুল ব৷ বিস্ষৃতি হয়। * রাতিরেস্বান্রিতে। 

৮ হুদর সহোদর । এখানে গর্ভ কথাটা স্বিরুক্তি। ৯ পুতের হেওলা_ সতের শেওল।]। 

১০ অইয়া ২০ হইয়া | ১১ পুইর্যা » দণ্জ হইয়া । 

১২ দরদী যন্ত্র বুঝে যে এমন লোক । 



মৈমনলিংহ-গীতিকা 

মনের সুখে তুমি ঠাকুর জন্দর নানী লইয়া । 

আপন হালে১ করছ ঘর স্খেতে বাদ্ধিয়া ||: 

ঠাকুর বলে “কইন্য। তোমার শানে« বাদ্ধা হিয়া । 

'মিহ্থা কথা! কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া 1)” 

“কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ। 

এমন যইবন তোমার যায় অকারণ || 

কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হয়৷ | 

এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া |” 

''কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া । 

তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া |।?” 

“লজ্জা নাই নিলজ্জ ঠাকুর লঙ্জুজা নাইবে তর ৩ । 

গলায় করসী বাইন্দা জলে ভুব্যা মর ||. 

“কোখায় পাব কলদী কইন্যা। কোথায় পাব দড়ী। 

তুমি হও গহীন৪ গাজগৎ আমি ভুবা মরি |1” 
১-৪৪ 

(৬) 

পালস্ক সই ও মহুয়ার কথোপকথন 

শুন শুন বইন৬ মহুয়া আমার মাথা খাও । 

একৃলা কেন সইঙ্ক্যা" বেলা জলের ঘাটে যাও | 

সারা নিশি কাইন্দ্যা পুয়াও৮ চউক্ষে* বহে পানি। 

একটি বার মনের কথা কওনা কেনে শুনি ॥। 

হাইম১০ ফেলিয়া চাইয়া থাক ঠাকরবাড়ীর পানে । 

নদ্য। ঠাঁকুর পাগল অইছে১১ শুনছি তোমার গালে |” 

১ হালে-5আপনার অবস্থা অনুসারে, নিজের ইচচামত | 

২ শানে _ পাঘাণে, পন্তরে | হ তরু ভোমার | ৪ গহীন -:গর্ভীর | 

* প্ৰ্ধবজে নদীমাত্রকেই “'গাজ”' (গঙ্গা) বলা হয়। » বইন-- বোন, ভগিনী । 

৭ মইদ্ধযা »০ সন্ধ্যা | ৮ পৃয়াও-০ পোহাও। ৯ চউক্ষে » চোখে । 

১০ হাইমম্, দীর্ঘনিশাস । | 'ইছেও» হইমাঁছে। 



মহন ১৩১ 

এই কথা শুনিয়া মন্ুয়৷ বলে ধীরে ধীরে । 

“মনের আগুন নিবাই সখি বল কেমন কইরে | 

এই দেশ ছাড়িয়া চল ভিন দেশেতে যাই । 

বৃঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বঝাই ||" 

“শুন শুন শুন গে! বইন মোর কথাটী বাখ। 

সাত দিন না যাও জলের ঘাটে ঘরে বইস্যা থাক || 

আইসে যখন নদ্যার ঠাকর বল্যা দিয়াম১ তারে । 

কাইল নিশিতে সুন্দর নারী গেছে তোমার মইয়ে |” 

এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে বলে। 

'আগে আমি যাইবাম মইর্যা মুরতেক২ না দেখিলে || 

চন্দ্রসূর্যয সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি । 

নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী | 

বাইদ্যার সঙ্গে আমি যে সই যথায় তখায় যাই । 

জামার মন বান্ধ্যা* রাখে এমন স্থান আর নাই ।। 

বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম৪ দেশাস্তরি | 

বিষ খাইয়া মরবাম কিন্বা গলায় দিয়াম দড়ি ||"? ১-৯২ 

(৭) 

কুমরা ও মাইন্কিয়ার পরামর্শ 

“শুন শন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই৫ | 

এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই | 

কি করবো ভাই বাড়ী ধনে খাইবাম* ভিক্ষা মাগে। 

আবার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে || 

১ দিয়াম »্৮ দিব । ২ মুরতেক _ যুহতর্তেক জন্যা। 

৩ বানৃধ্যা _ বান্ধিয়া 1 ৪ অইবাম ০ হইব । 

* তোমাই 7 তোকে । ৬» খাইবাম. খাব । 

৭ লাগে. লাগিয়া । 



১ মৈমনসিংহ- | 

মাইর্কিয়।১ বলে “এমন কথা না কহিও তুমি । 

ছাইড়া যাইতে মন ন। চলে সোনার বাড়ী জমি || 

সানে বাদ্ধ৷ পুঞ্চরিণী গলায় গলায় জল। 

পাইক্যা * আইছে সাইলের ধান সোনার ফসল || 

তা দিয়া কুটিয়া খাইয়াম সালি ধানের চিরা | 

এই দেশ ন। ছাইরো ভাইরে জামার মাথার কির।9।” ১--১০ 

(৮) 

গভীর নিশিতে মহুয়র সঙ্গে নগ্ভার ঠাকুরের পুনগিলন 

ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে। 

সোনার« কৃুইল* কু ডাকে" বইস্যা গাছে গাছে ।। 

আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া | ৮ 

মধ্য রাত্রে নদ্যার চান উঠিল জাগিয়া || 

শিরে ছিল আর», বাশীটি তুল্যা নিল হাতে । 

ঠার দিয়া১০ বাজাইল বাশী মহুয়া আনিতে | 

আসমানেতে চৈতার বউ১১ ডাকে ধনে ঘন। 

বাশী শুন্যা স্ন্দর কইন্যার তাঙ্গ্যা গেল ঘুম | 

সুখে যুমায় বাইদ্যার দল নয়া৯২ ঘরে শুইয়া। 

ঘরের বাইর হইল কইন্যা পাগল হইয়া || 

১ মাইনৃকিয়া _যান্কে (মানিক ০ হোমড়ার ভাই)। 

২ পাইক্যা _পৰু হইয়।। ও আইছে ০ আসিয়াছে। 

৪ কিয়া-শপথ। .. ৎ লোনার -স্বর্পের যত আদরের, অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণ । 

» কৃইল_ কোকফিল। " কু ভাকেস্কুছ শব্দে ভাকফে। 

৮ আগ রাঙ্গিয়া ---পাকিয়া-শালি ধানের অগ্ভাগ রঞ্জিত হইয়া (রাঙ্গিয়া) পর হইয়া উঠিয়াছে। 

» আর- আড়, যে বাশী হেলাইয়! ধরিয়া বাজাইতে হয়--কৃষ্ণের বাঁশীর মত। 

:* ঠার দিয়া- সঙ্কেত করিয়]। 

১১ চৈতার বউ ০ পাপিয়া, আমরা যে পাখীকে “বউ কথা কও” বলিয়। থাকি । 

১২ নয়াল্মৃতন। | 



মহুয়া ৯৫ 

ধীরে ধীরে চল্যা কইন্যা নদীর ঘাটে আসি। 

আইস্যা দেখে নন্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাশী || 

কোলাকোলি গশ্লাগলি করে দুইজন । 

নদ্যার ঠাকুর কহে কথা শুন দিয়া মন।| 

“মা ছাড়বাম১ বাপ ছাড়বাম ছাড়বাম ধর বাড়ী। 

তোমারে লইয়া! কইন্যা অইয়ামৎ দেশাস্তরি 11” 

বাইদ্যার ছেড়ীতও কান্দে ধইরা নদ্যার ঠাকরের গল! | 

“আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মাল! | 

তিলেক মাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী। 

পিঞ্জরায় বাইন্ধ্যা রাখছে পাগলা পঙ্গখিনী& || 

ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি । 

কোশেতে ছাপাই« রাখতাম ঝাইড়িয়া* বানতাম" বেনী || 

আমি মরি জলে ডুব]ারে বন্ধু আমার মাথা খাও। 
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও || 

দুইয়ে জনে এতেক করে হুমর৷ তাহা দেখে । 

চল্যা গিয়া কতক দর পাছে পাছে থাকে ।| 

রাত্রি ভোরে নদ্যার ঠাক্র ফিরে নিজের বাড়ী । 

সকালবেলা চলে কইন]া লইয়৷ ঘাধুরী” | ১২৮ 

(৯) 

শেষ বিদায়__মহুয়ার উক্ভি 

“তন শুন মদ্যার ঠাকুর বলি থে তোমারে । 

এই মা গেরাম ভাড়া যাইবাম আজি নিশাকালে। 

» ছাড়বাম - ছাড়িব ! ২ অইয়াম ০২ হইষ | ৩ ছেড়ী,০ মেয়ে । 

ও পাগল। পঞ্থিনী ০ পাগলা পার্খীকে। € দাপাই -» চাকিয়া। 

৬ ঝাইড়িয়া » বাড়িয়া | ৭ বানতাম ০ বাদ্ছিতাম | 

৮ গ্বাধুষী - পাগরি (হিল্ী), কলসী | 



১৬ মৈমনসিহ্হগীতিকা 

মাও বাপে সঙ্গে কর)! চাঁড়্যা বাইবে। বাড়ী। 

তোর সঙ্গে যাইয়াম রে বন্ধু হইয়৷ দেশান্তুরী || 

তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গেরে বন্ধু এই' ন! শেষ দেখা । 

কেমন করা! থাকবাম আমি হইয়া অদেখা || 

আমি যে অবল৷ নারী আছে কল মান। 

বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব খান | 

পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইল! তুমি। 

কেমুন কইরা] পাগল মনে বান্ধ)] রাখাম আমি || 

আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার গুণের বাশী। 

আর না জাগিয়া বন্ধু পুয়াইবাম নিশি ॥ 

মনে যদি লয়রে বন্ধু রাখ্যো আমার কথা । 

দেখ! করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা | 

জাগিয়া না দেখবাম বন্ধু তোমার সোনামুখ। 
তরমিয়৷ তোমার সঙ্গে আর না পাইব সুখ ॥ 

যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তৌমারে | 

উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে || 

আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর । 

নল খাগড়ের বেড়া আছে দন্গিণ দেয়ারিয়া ঘর || 

সেই খানেতে আমরা সবে বাস্যা কয় মাস থাকি । 

সেই খানে যাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি || 

আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধ বইতে দিয়াম পিরা । 

জল পান করিতে দিয়াম সালি ধামের চিষা || 

সালি ধানের চির! দিয়াম আরও সবরী কলী। 

ঘরে আছে মইঘেক় দইরে বন্ধু খাইবা তিদো বেলা || 

আইজের দেখ! শে দেখায় বন্ধু আর না হবে দেখা 17 ১০৪৭ 





চিত্র নং ১] [ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

নু. / 11117 %-." 
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তং 

“ বাশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে। 

পলাইল বাইদ্যার দল আইন্কাাহিয়। নিশিতে || 

মহুয়া, ১৭ পৃঃ 



মহুয়া ১৭ 

(১০) 

বেদের দলের পলায়ন 

“পন্দে১ গুচ্যাৎ গেল ভাইরে আর না থাকবামও দেশে। 

আমার কথা রাখ্যা চল যাইগা জনা দেশে ।। 

বাড়ী ঘর পড়্যা থাকক থাকুক সাইলের চিরা । 

এই দেশেতে না থাক্য৪ ভাইতেে আমার মাথার কির 11” 

বাশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে। 

পলাইল বাইদ্যার দল আইহ্ব্যারিয়াৎ নিশিতে || 

পড়্যা রইল ঘর দরজা বাড়ী জমীন পড়া । 

এই কথা শুণ্যা সবে লাগে চমক তার। |1* 

যখন নাকি নদ্যার ঠাকু এই কথা শুদিল। 

খাইতে বইয়া" মুখের গরাস* ভূমিতে ফেলিল ॥। 
মায় ডাকে বাপে ডাকে নাহি শুনে কথা । 

নদ্যার ঠাকুর পাগল হইল সকল লোকে কর ।। ১--১২ 

(১১) 

মায়ের নিকট হইতে নগ্ভার চাদের বিদায়- গ্রহণ 

“ভাঙ্গ। ঘর পড়িয়া বইছে চালে নাইরে ছানি । 

পিঞ্রিরা করিয়া খালি উইড়াছে পঙ্ছথিনী || 

এইত উঠানে কন্যা নিরালা বসিয়া | 

বিনা সুতে গাথ্ত মালা আমার লাগিয়। || 

দিন যায় মাস যায় আর না হইবে দেখা । 

আছিলাম বাদ্ণের পুত্র কপালের এই লেখা | 

১ লন্দে-সল্দেহ | হ গুচ্যা-্ধুচিয়া। ৩ থাকবাম - থাকিয়া । 

৪ থাকা » থাকিও। ও আইদযারিয়া ০ আধার । 

৬ এই কথা -.. চমক তাঁরা এই কথ! শুনিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল । 

+ খাইতে বইরা --খাইতে বসিয়া । * গরাসম্ম গ্রাস। 

91918 13., 



১৮ মৈমনসিংহ-্গীতিক। 

সাক্ষী হও চন্ত্রসূর্যয সাক্ষী হওরে তারা | 

বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও আমারে । 

তীথ” কৰিতে আমি যাইবাম দেশান্তরে ॥ 

ভাত রাইন্দো১ মা জননী না ফালাইওৎ ফেনা। 

আমি পুত্র বৈদেশে* যাইতে না করিও মান! | 

বিদায় দেও গো মা জননী বিদায় দেও আমারে । 

তীথ” করতে যাইব আমি অতি দর দেশে ||” 

মায় বলে “পুত তুমি আমার আখির তারা । 

তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পার! || 

তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাতি। 
তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি ।। 

ভিক্ষা মাইগয। খাইয়াম৪ আমি তোমারে লইয়! | 

উরের ধন দরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া || « 

আধ পিঠ খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে। 

আধ পিঠ খাইলে দারুণ মাঘ মাস্যা শীতে || ৬ 

বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়। 

দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায় || ? 

পরবুধ* না মানে পরাণ কেমনে থাকবাম* ঘরে। 

তুমি পুত্র ছাড়্যা গেলে আমি যাইয়াম মইরে 11 ১-৯২৫ 

১ রাইন্দো রন্ধন করিও । ২ ফালাইও- ফেলিও। 

৬ বৈদেশে _ বিদেশে । ৪ খাইয়াম 2 খাইব। 

* উরের ধন --- ছাড়িয়া ₹ আমার বক্ষের রত্ব দূরে ফেলিয়৷ দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। 

৬ আধ পিঠ --* শীতে- ছেলের মলমূত্রে মাতার অর্ধেক পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় হইল (খাইল)। হাকী 

পৃষদেশ মাধ মাসের শীতে ক্ষয় পাইল । এত কষ্টে তোষাকে পালন করিয়াছি । ্ 

+ বিতদেশে --- মায়. বিদেশে বিপদে পড়িয়া যদি পুত্র সারা পড়ে, তবে দেশের কোন লোক নাহ 

জানিবার পৃবের্ব মায়ের মনে তাহা৷ আগেই টেক্স পায়। যাতৃহৃদয় এতটা ক্সেহপ্বণ ও শঙ্চাতুর ! 
৮ পরবুধ»্পৃবোন। ৯ থাকবাম _ থাকিব। 



মহুয়া ১১ 

(১২) 

নদের চাঁদের নিরুদ্দেশ 

রাত্রি নিশাকালে পুত্র, কি না কাম করিল। 

উরদিশে১ মায়ের পায়ে পনীাম করিল || 

“সাক্ষী হইও চান্দ সুরুষ সাক্ষী হইও তুমি। 

ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আক্ি বৈদেশী হইলাম আমি || 

মা রইলে৷ বাপ রইলো রইলো রে সুদূর ভাই। 

সকল থাকিতে আমার কেউ যেন নাই ।। 

চান্দ সুরুষ পন্রায় করি পন্ীম করি সবে। 

মায় বাপে পনাম করি যাইব বৈদেশে 11 

রাত্র নিশাকালে ঠাকুর কি কাম কফরিল। 

বাইদ্যার' নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল ।। ১-১০ 

(১৩) 

মহুয়ার সন্ধানে নদের টার্দের জমণ 

কিসের গয়া৷ কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন। 

বাইপ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর ভরুমে ভিরতুবন৩ || 

একমাস দুইমাস আরে ভাল! তিনমাস যায়। 

খঁজ্যা না পাইল দেখ! ভর্মিয়া বেড়ায় || 

কোথায় আছে জইতার পাহাড়৪ কোখায় গহীন বন। 

পাগল হইয়া নদীয়ার চান ভর্মে তিরভুখন || 

পন্থে যারে দেখে ঠাকুর তারে ডাক দিয়া পু করে । 

“বিদেশী বাইদ্যার লাগাল পাইবাম কত দৃরে || 

১ উরদিশে ০ উদ্দেশে । ৎ সুদূর সহোদর | ৩ তিরভুবন - ত্রিভুবন | 

৪ “জইতার পাহাড়ের” কথা মহুয়া নদের চাঁদকে যাইবার পৃহ্বে বলিয়া গিয়াছিল। ইহ গারো 

পাহাড়ে অস্তগ ত। 

* গুছ করে. জিজ্ঞাসা ঘয়ে। পৃর্ববঙ্গের অনেক স্বলে মুসলমানেরা “পুছ করে” কথা বাবছার করির। 

থাকে ; “পৃচ্ছ” শব্দের অপত্ংশ। | 

2১৯৬ 



২০ মৈমনসিংহ-গীতিক। 

গরু রাখ রাউখাল১ ভাইরে কর লড়ালড়ি* । 

এই পন্থে যাইতে নি দেখুছঙ মছয়া জপ্পরী || 

মেঘের সমান কেশ তাঁর তারার সম আঁখি । 

এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী |! 

বাশ বাইয়।৷ বাজী করে সুন্দর বাইদযার নারী । 

চাচর চিকণ কেশ কন্যার পরমা সুন্দরী | 

আদ্ধাইর ধরে থইলে কন্যা কাঁঞ্চা সোনা জলে । 

বনে ফুটে ফুলরে ভালা পরবতে জলে মণি। 

গেইত কন্যার লাগিয়ারে পাগল হইলাম আমি || 

এই ঘাটে ভরিত জলরে আরে ভালা৪ মন্ুয়া সুন্দরী । 

এই ঘাটে কেন আমি ডুইবা নাইসে মরি || 

এই পন্থে চলিত কন্যা করসী কা্ষে লইয়া । 

দূরে থাক্যা আমি রূপ ভাল। দেখতীমরে « চাহিয়া || 

কোথায় গেলে পাব কন্যা আরে (তোমার দরশন। 

তিলেক আদেখা হইলে আছি মরণ || 

উইড়।* যাওরে পশুপঙ্খী নজর বহুদূর | 

এই না পদ্থে বাইদ্যার দল গেছে কতকদৃর |” 

যেইখালে বপিয়া কন্যা করিত রন্ধন। 

তথায় বইসা নদীয়ার ঠাকুর জড়িল কান্দন | 

ঘোড়ার পায়ের খুরার দাগ ছাগল খাইত ঘাস। 

এইখানে আছিল কনা ফাল্গুন-চইতের* মাস || ৮ 

বৈশাখ-জ্যেষ্ট না মাস গেল এই মতে। 

কাইন্দা৷ বেড়ায় নদীয়ার ঠাঁকর উচা নীচা পথে | 

১ রাউখাল - রাখাল । ২ লড়ালড়ি - ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি । 

ও দেখছ দেখেছ। ৪ ভালা ভাল। 

* দেখতাময়ে এ দেধিতাঁম রে (আমি যদি কাছে থাকিতাম)। 

৬ উইড়া -উড়ির)। ৭ চইতের - চৈত্রের । 

৮ ঘোড়ার পায়ের - -- মাস হু বেদেদের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন ও ছাগলে খাওয়া ঘাল দেখিয়া তিনি বঝিতে 

পারিঞেদ যে, বেদের দল ফাগুন ও চৈত্র মাস সেইখানে কাটাইয়াছে। 



মনুয়। ২৯ 

আঘাঢ-শ্বাবণ মাস এইকপে যায়। 

পৃূবেতে গর্জিয়া দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়ঃ || 

ভাদ্র-আশ্বিন মাস আসে এই মতে। 

দিন বাইত নদীয়ার ঠাকুর খুজে নানান মতে।। 

বাড়ীতে দুগার পুজ। কান্দে বাপ মায়। 

খালি মওপ রইলরে পইড়া নদীয়ার ঠাকুরের দায় 

মাও রইল বাপ রইল রইলরে সোদর ভাই। 

মেঘে ভিজ্যা রইদেরে পুইড়া রজনী পোয়াই || ৩ 

কাত্তিক মাসে কান্তিক বরতগ পুত্রের লাগিয়া | 

আক্ষি ঘোর« হইল মায়ের কান্দিয়৷ কান্দিয়৷ 11 

আগুণ* মাসে অল্প শীত কংসাই নদীর পাড়ি*। 

লাগাল পাইল নদীয়ার চান্ মহুয়া সুন্দরী || 

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল। 
পদ্মকলের মধু খাইতে ভমরা পাগল || ১৪৫ 

(১৪) 

নূতন অতিথি 

সন্ধ্যাবেল৷ অতিথ আইল ভিন দেশে বাড়ী । 

কলসী লইয়া জলে যায় মহুয়া সুন্দরী || 

ভাবিয়া চিত্তিয়া কন্যার যৌবন হইল কালী । 

দলের ধত বাইদ্যা-লোক করে বলাবলি || 

“নিদ্রা নাই সে যায় কন্যা না ছুঁয়ে ভাতপানী 

মাথার বিঘেতে কন্যা হইল পাগলিনী | 

* ভার 'ভাতি' শব্দ হইতে ; পৃকাশ পায়। * দায়জন্য। 

৬ বেধে *.- পোয়াই বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও রৌড্রে পুড়িয়া রজনী যাপন করে। 
& যরত-্বত। « আক্ষি ঘোর সত চক্ষু ঘোর অর্থ 1৭ নি্াভ হইল । 

৬ আগুণ - অগ্হামণ। ৭ পাড়ি -্ পাড়ে । 
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সব্বাঙ্গে বাতের বেদনা আইঞ্চল পাতিয়া | 

ছয় মাস যায় কন্যার কান্দিয়া কাল্দিয়া || 

ভাত নাই সে রান্ধে কন্যা খেলায় নাই সে মন। 

এইবপ হইয়াছিল কন্যা সংশয় জীবন || * 

আজি কেনে অকস্মীতে হইল এমন ধারা | 

ছয় মাঁইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা || ৯ 

দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন । 

জাতি দিঁয়। নদায়ার ঠাকর করিল ভোগ্রন || * 

হোমুরা বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইনৃকা ওরে ভাই। 

“ভিন দেশী অতিথে আজ করিব পরখাই৩ |1” 

“আমার কাছে থাক ঠাকর সুখে কর বাস। 

দেশে দেশে ধূইরা ফিরবা লইয়া দড়িবাশ || 

যত্ব কইরা শিইখ খেলা থাক্যো৷ মোদের পাশে । 

বার মাস ধুইরা& আমর। ফিরি দেশে দেশে || ১--২০ 

, (১৫) 

নদের টাদের প্রাণবিনাশার্থ হোম্র কর্তৃক মহুয়াকে ছুরিকা-প্রদান 

অন্ধকাইরা রাইতের নিশি আরে ভালা আসমানে জলে তারা । 

ভাবিয়া চিইস্ত্যা হোম্রা বাইদঢ উইঠ্যা হইল খারা ॥ 

নদীর পারে হিজল গাছ পাতার বিশ্বানা | রদ 

নদীয়ার ঠাকুর শুইয়। আছে হইয়া মইতানাধ || 

১ ভাবিয়া --- খারা -ভাবিতে ভাবিতে মন্ুয়ার রং কাপ হইয়! গিয়াছে । বেদের দলের লোকেরা 

বলাবলি করিতেছে, “মহুয়ার কি ভয়ানক শিরঃপীড়া হইয়াছে যে, সে রাত্রে ঘুমায় না। অনুজল সে ত্যাগ 

করিয়াছে । তাহার সব্বাঙ্গে এমনই বাথা হইয়াছিল যে, গত ছয় মাস সে একরূপ আঁচল (আইঞ্চল) পাতিয়। 

শুইয়া থাকিত। সে আর নিজে ভাত রানু। করিত না--বেদেদের খেলায়, তাহার আর আগুহ দেখা যাইত না। 
আন কেন অকল্নাৎ এমন হইল, যে ব্যজি ছয় মাস কাল মৃতবৎ পড়িয়াছিল সে হঠাৎ উঠিনা দাড়াইল ?" 

[ এতগ্ছার। অতিথির (নদের চাদের) আগমনজনিত মহুয়ার আনন্দ সূচিত হইতেছ। ] 

২ ভোঞ্ন-ুভোজন। জাতি --* ভোঞন--আজ নদের চাঁদ বারীণ হইয়া মহুয়ার রীধা ভাত খাইয়া 

জাতি নষ্ট করিলেন। 

৬ পরথাই ₹- পরীক্ষা । ৪ ধুইরা ». ঘুরিয়া 

* গইতান! - মত হইয়া, বছ দিনাস্তে মহুয়ার দর্শ ন পাইয়া আনলো যত্ত হইয়া ঘুষাইরা আছে। 



মহুয়া ২) 

এই দিনে হইল কিবা শুন বিবরণ । 

কন্যার শিওরা ৯ বইস। ডাকে ঘন ঘল॥ 

“উঠ কন্যা মহুয়া গো কত নিদ্রা যাও। 

আমি তোর বাপ ডাকি আখি মেলি চাঁও || 

ঘোল বছর পালিলাম কত দুঃখ করি। 

এক কথা ন্বাখ মোর মহুয়৷ জুন্দরী ||? 

ঘুমাইয়া কাণের কাছে দেওয়ার গরজন। 

ভিন্ন দেশী অতিথির মখ দেখয়ে স্বপন || 

চমৃকিয়া উঠিল কন্যা বাপের ডাক শুনি। 

চোখ্ চহয়া দেখে কন্য। জলম্ত আগুনি || 

“এই চুরি লইয়া তুমি যাও নদীর পারে। 

শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইরা আইস তারে || 

ঘোল বচছছর পাল্লাম কন্যা কত দুঃখ করি। 

আমার কখা রাখ তুমি মহুয়া সুন্দরী || 

ভিন্ দেশী দ্ঘমন সেই যাদ্মন্ত্র জানে। 

বইক্ষেতে২ হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে || 

আমার মাথা খাওরে কন্যা আমার মাথা খাও। 

দূঘমণে মারিয়া ছুরি সাওরে৩ ভাসাও ||" 

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা । 

সুনালী* চান্নীর« রাইত আবে পড়ুল ঢাক! ॥ 

ভাবিয়া চিস্তিয়া কন্যা কি কাম করিল। 

বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল | 

পায়ে পড়ে মাথার চুল চক্ষে পড়ে পানি। 

উপায় চিস্তিয়াণ কন্যা হইল উবৃমাদিনী || ১--২৮ 

১ শিওরা»শিওরে। . ২ বইক্ষেতেলবক্ষে। ৩ সাওরেস্ সাগরে, নদীতে । 
৪ সুনালী 75 সোণালী । «৭ চাঁলীর-্র্চাদিনী, জ্যোৎআময়ী | * আবে_ অন্বেঃ পাতল। মেষে। 

" চিত্তিয়া-চিস্তা কক্সিতে করিতে (কিছু স্থির করিতে না পাগ্গিয়া)। 



২৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

( ১৬) 

প্রেমের জয় 

পাঘাণে বান্ধিয়া হিয়া বসিল শিওরে। 

নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাকুর হিজল গাছের তলে ॥ 

আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া । 

নিদ্রা যায় নদীয়ার চান অচৈতন্য হইয়া || 

একবার দৃইবার তিনবার করি। 

উঠাইল নামাইল কন্যা বিঘলক্ষের১ ছুরি । 

“উঠ উঠ নদ্যাঠাকর কত নিদ্রা যাও। 

অভাগী মহুয়া ডাকে আখি মেইল্যা চাও || ২৮৮ 

পাঘাণ বাপে দিল ছুরি তোমায় মারিতে। 

কিরূপে বধিব তোঙায় নাহি লয় চিতে |! 

পাঘাণ আমার মাও বাপ পাঘাণ আমার হিয়া । 

কেমনে ধরে যাইবা ফিইরা তোমারে মারিয়া || 

জালিয়া খীয়ের বাতি ফু িয়। নিবাই। ২ 

তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য নাই ॥ 

তুমারে* মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘরে। 

পাঘাণ হইয়। মাও বাপে বধিল আমারে || 

কাজ নাই ভির্ দেশী বন্ধুরে দুঃখ নাইসে করি। 

আমার বুকে মারবাম আমি এই বিঘলক্ষের ছুরি ||” 

কিকরকি কর কন্যা কি কর বসিয়া। 

কাঞ্চ খুমে জাগে ঠাকুর স্বপন দেখিয়া || 

শিওকে বসিয়া দেখে কান্দিছে সুন্দরী । 

হাতে তুইল্যা লইছে কন্যা বিঘলক্ষের ছুরি || 

১ বিষলক্ষেস্যাহার অগুডাগ বিদ্বাক্ত। 
২ আলিয়া - -" নিবাইস বি দিয়! পবিত্র দীপ জালিয়৷ নিজেই ফুঁ দিয়! নিবাইব ? (শিদেই নিজেদের 

এই পবিত্র পৌষের ধ্বংস করিব 1) 

৬ তুষারে তোমাকে । 



মহুয়া ৫ 

“শুন শুন ঠাকুর আরে শুন মোর কথা। 

কঠিন তোমার প্রাণ-পিওয় ১ কঠিন মাভা-পিতা || 

শাণে বান্ধা হিয়া আমার পাাণে বান্ধা প্রাণ । 

তোমায় বধিতে বাপে কাহিল সইন্ধান || 

হাতেতে আছিল মোর বিষলক্ষের ছুরি । 

তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু আমার বুকে মারি || 

পলাইহা মায়ের ধন নিজের দেশে মাও। 

স্সন্দর নারী বিয়া কইরা স্খে বইসা খাও | 

বরামণের« পুত্র তুমি রাজার ছাওয়াল। 

(তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল |। 

কি করিতে কি করিলাম নাহি পাই দিশা | 

অরদিশও, হাইয়া আমি শাাাাটাাাটাট 1? 

“মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকূলঞ । 
ভমর হইলাম আমি তুমি বনের ফুল ॥। 

তোমার লাগিয়া কন্যা ফিরি দেশ বিদেশে । 

তোমারে ছাড়িয়া কন্যা আর লা যাইবান দেশে ।। 

বি কইবাম বাপ মায়ে কেমনে বাইবাম ঘরে । 

জাতি নাশ করলাম কন্যা তোমারে পাইবার তরে | 

তোমায় ধদি না পাই কন্যা আর না খাইবাম বাড়ী । 

এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ড্রুরি || 

“পইন্ডা থাকক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর* । 

ক্োমারে লইয়া বন্ধু খাইবাম দেশাস্তর || 

দই আঁখি ঘে দিগে যায় যাইবাম সেই খালে। 

আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহীন বলে ।। 

বাপের আছে তাজি ঘোড়া এ না নদীর পারে । 

দইজমেতে উঠান চল যাইগো দেশাস্যনে || 

পিওয়া ₹ পিয়া । অন্য়া দিজেকেই কঠিন বলিতেছে। ২ বনামণের - ৰান্লুণের | 
৬ অরদিশ ₹০ দিশাহান্গা | ৪ মাও ছাড়ভি_-এই স্থাগ হইন্ডে নগের চাঁদের উক্তি । 

« এই ছত্রে হইতে যছয়ার উক্তি । 

৫1918 হা, 



২৬ মৈমলসিংহ-গীতিফা। 

না জালিখে বাপ মায় না জানিবে কেহ। 

চন্্রসূ্ধ্য সাক্ষণী কইরা! ছাইড়া যাইবাম দেশ ||: 

আবে করে ঝিলীমিলী১ শরীর কুলে দিয়া। 

দুইজনে চলিল তালা ঘোড়ায় জয়ার হইয়া || 

চান্দ-স্ুকজ যেন ঘোড়ায় চড়িল। 

চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতেৎ উড়িল॥। ১-৫৪ 

(১৭) 

সপ্মুখে পার্বত্য নদী ; নদের চাদ ও মহুয়া তীরে দড়াইয়া 

“বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আরে আমার মাথা খাও । 

যেই দেশেতে বাপ মাও সেই দেশেতে যাও || 

বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মায়ের আগে। 

তোমার কন্য। মছয়ারে খাইছে জংলার৩ বাধে |: 

লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাইল থাপা৪ । 

ছুট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যথার্ বাদ্যার দফা « || 

“বিস্তার* পাহাড়ীয়া মী ঢেউয়ে মারে বড়ি। 

এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পারি || 

চর পইড়া যাওরে নদী দূইচার দণ্ডের লাগি। 

পার হইয়া যাইবাম মোরা এই ভিক্ষা মাগি ।1”' 

নদীতে না! পড়ল চর উজান বাঁকে পানি । 

''এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি || 

পক্ষী নয় পক্ষী নয়বে উড়াইয়া দিছে পলি। " 

এই গে নৌকায় উঠ্যা ধাইবাম যা থাকে কপাল ॥| 

১ আবে করে ঝিলীমিলী _ অব্রের (পাতলা মেঘের) উপর কিরণ-রেখা ঝিফিমিকি করিডেছিদ। 

* শপেতে-্শুমোতে। ও জংলার-জঙ্গলের। ৪ থাপা - থাপর়। 

« দফা০্ (বেদেদিগের) অশ্ রাখিধা্ ম্বান। ৬ বিদ্যার _ পৃশত্ত। 

+ পক্ষী নয় -.- পাল. নৌকার পাল দেখিয়া গ্থমতঃ দৃরত্ববশতঃ পরী ঘলিয়। ভ্রম হইয়াছিল, তাপ 

€সই হস দুর হইল। 



ময় ২৭ 

শুর্ুরে ভিন দেশী সাধু বাণিজ্যকারণ। 

কত দেশে যাওরে তোমর। ভরম তিরভুবন || 

গইন৯ গম্ভীর। নর্দী সাতার না জান। 

পার কইরা দিলে বাঁচে এ দুটী পরাণি ||" 

কন্যারে দেখিয়। সাধু মন হইল পাগল। 

মাঝিমাল্লায় ডাক দিয়া কম সদাগর || 

কুলেতে ভিরায় নাও উঠে দুইজন। 

চলিল সাধুর নাও পবনগমন || ১--২২ 

(১৮) 

সাধুর ডিঙগায় 

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ । 

কন্যারে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন || 

দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল । 

মাঝিমাল্লায় ডাক দিয়! সাধু সল্লা যে করিল ।। 

উজান পাকে সাধুর ডিঙ্গা উজাইয়া যায়। 

জলে ভাসে নদ্যার ঠাকুর ঘটুলে৷ একি দায় || 

বানের মুখে কালা ঢেউ পাক দিয়া করে তল।৩ 

ঢেউয়ের পাকে ন্যার ঠাকুর পইড়া হইল তল || 

“না দেখিল« বাপে আরে না দেখিল মায়। 

পড়িয়া দুশ্মনের হাতে আমার প্রাণ যায় || 

বিদায় দেও কন্যা আরে এই না বিদায় মাগি । 

তোমার আমার শেষ দেখ! ইহ জন্মের লাগি ||” 

১ গইম» গহীন (গভীর)। 

২ সল্ল1- পরামর্শ (সাধারণতঃ “কুপরামর্শ” অর্থে ব্যবহত হয়)। 

৩ বানের মুখে --- তল-্" প্রবল বানের সন্ুখে কালো বর্ণ চেউ চক্রের স্থট্টি করিয়া যাহা পড়ে তাহা 

ত্বল করিয়া ফেলে] পাকন্চক্র, এখনও “পাকচক্র' শব্দ কথায় ব্যবহৃত হয়। ৰ 

৪ পাকে 5 ঘুণিভে, চক্রেতে। ও দেখিল ০ দেখিলাম । 



মৈমনসিংহ-গীতিক। 

“যে ঢেউয়ে ভাসাইয়া নিল আমার নদীয়রি চান | 

সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি তেজিবাম পরাণ ||” 

ঝম্প দিতে সুন্দর কন্যা মাঝিমাল্লায় ধরে। 

কি কাম করিল হায় দৃক্মন সদাগরে ॥। 

কাল ন। ডাঙ্গর আখি লম্বা! মাখার চুল। 

বিধি আইজ মিলাইল মধুভরা ফুল || 

এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণ । 

আমারে ভঙজহ কন্যা রাখ মোর মন || 

এমন সোনার পাঘৃসী তাতে মাঝি লাই । 

যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাই || 

ফুলে ভরা মধু কন)া ফির একেশুরী | 

তোমান্ধে পাইলে আমি বাঞ্ত। পূণ করি | 

বসনভূঘণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী | 

নাকে কানে দিব ফুল কাধ ১ সোনায় গড়ি ।। 

গন্ধতৈল দিয়া তোমার বাইন্ধা দিবাম কেশ । 

ঘরে আছে দাশীবান্দী তোমার নাই ক্লেশ || 

শাব্যা তারা পাইতা দিব চরণ দিব ধুইয়া | 

সুবর্ণ পালক্কে তুমি খাকব! কন্যা বইয়া২ || 

শীতের রাইতে দুঃখ নাই লেপ তুলাভরা | 

মন যোগাইতে দাসী তোমার সামনে থাকব খার৷ || 

হ]/তীধোড়া আছে আমার লোকলস্কর | 

স্বার ঠাকুরাইন৩ হইয়া খাকবা আমার খর ॥। 

বাড়ী পাছে শানে বান্ধা চারি কোন। পুঙ্ষুনি। 

সেই ঘাটেতে আমার সঙ্গে সাতার দিবা তুমি ॥ 

অন্দর ময়ালে৪ আমার ফুলের বাগান । 

দুইজনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান€ || 

১ কাঞ্চা কাঁচা । ২ বইয়া -- বসিয়া । ও ঠাকুরাইন-ঠাকুরাণী | 

& ময়ালে,-যহলে। * সকাল ও বিয়ান-ুখুব ভোরে ও প্রাতঃকালে। 



মহুয়া ২৯ 

রাৰ্রিকাঁলে শুইব দোয়ে জোর মন্দির ঘরে৯। 

শীতের বজনীতে কন্যা থাকবা আমার উরে |! 

শব্যায় পাইলে বেখা শুইব। আমার বুকে । 

বানাইয়া! পানের খিলী তুইল্যা দিবাম মুখে ।। 

জামি খাইবাম তুমি খাইব। কন্যা থাকবাম দইজনে 

তোমায় লইয়া যাইবাম বাণিজ্যকারণে || 

হিরামণি যথায় পাইবাষ ভালা বান্যা২ দিয়া | 

লক্ষ টাকার হার তোমায় পিবাষ গড়াইয়৷ || 

আর যে কত দিবাম কন্যা নাহি লেখাযোখ। | 

সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙ্গা শাখা ৩।| 

উদয়তারা সাড়ী দিবাম লক্ষ টাকা মুল। 

হীরামণি দিপা তোমার জুইরা দিবাম চুল 

চন্দ্রহার গড়াইয়। দিবাম নাকে দিবাম নখ । 

নূপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত ||” 

এতেক শুনিয়া মন্ুয়া কি কাম করিল। 

সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল || 

পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিঘ শিরে বান্ধা ছিল । 

চুন-খয়েরে কন্যা বিঘ মিশাইল | 

হাসিয়া খেলিয়া কন্যা সাধুরে পান দিল মুখে । 

রসের নাগইরা ৪ পান খায় সুখে || 

১ পাঁচীন বাঙ্গালায় এই “জোর মন্দির'' শব্দ অনেক শ্থলেই পাওয়া যায়, গোবিন্পচন্দ্রের গান দেখ । 

২ ৰাণ্যা 5 বায়না, দাম । ভালা বান্যা-বেশী ম্রী দিয়া। 

ও কামরাঙ্গা! শাখা» কামরাঙ্গা ফলের মত পলকাটা শীখা। | 

& রসের লাগইরা - রলপুর্ণ নাগরিয়া, রসিক লাগর। | 



৩০ যৈমনসিংহ্-গীতিকা 

“কি পান দিছলো কন্যা গুণের অন্ত নাই । 

বাহুতে শুইয়া তোমার জামি সুখে নিদ্রা যাই |] ১ 

পান খাইয়া মাঝিমালা বিঘে পরে ঢচলি। 

নৌকার উপরে কন্যা হাসে খলবলি ॥। 

বিঘলক্ষের দুরি কন্যান কাকলে আছিল । 

ত৷ রা ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল || 

অটৈতন্য হইয়া সাধু পড়িয়া নায়। 

কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায় || 

ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর । 

ভরা সহ সাধর নাও ডুইবা হইল তল || ১-৬৮ 

(১৯) 
নদীর পরপারে বন, মহুয়ার নদের চাদকে খোজ। 

কোন গইনে২ ফুটে ফুলরে কোখায় জলে মণি। 

বিধাতা শিরজিল কন্যা জণমদুঃখিনী || 

কও কও কও পঙ্ধী আরে কও তরুলতা । 

ঢেউয়ের কূলে পইড়া বন্ধু এখন গেল কোখা | 

শন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমার খাও । 

বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া৪ জানাও | 

জলে থাক জলের কৃম্তীর সদা দেখতে পাও। 

কোথায় ভাস্যা গেল বন্ধু খবর দিয়া যাও || 

আছিলাম বাদ্যার নারী ভরমিতাম দেশ দেশ। 

পরদেশী বন্ধুরে লইয়া ছাড়িলাম দেশ | 

» কি পান ---যাই-সদাগরের উক্তি, পানের এরূপ গুণপনা যে আমার এমন নেশ। লাগিয়াছে যে 

আমি আর ঘসিতে পারিতেছি না--তোমার বাছুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইব। 

» গইনেন্*গহন বলে। ৩ কূলে- কোলে । 

& পরখাইয়। -্পূত্যক্ষ করিয়া বা পরীক্ষা করিয়া। 



নয়া ২১১ 

ডালেতে বপিয়া আছ ময়ুবাময়ুরী | 

তোমরা কি জানহ কথা কহ গত্য করি। 

দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার । ১ 

বিধাতা করিল দূঃখী দৃঘৎ বা! দিয়াম কার।। ১:১৪ 

(২০ ) 

পর্ববতে বনপথ; অদূরে ভগ্ন দেবমন্দির 

সর্নাসীর পালা । 

প্গাছে মা পাইলাম ফল দুরে নদীর পালি। 

খিদায় অবশ অজ না বচে পরাণি || 

বড় বড় বাধতালুক দূরে সইগা " যায়। 

অভাগ্যা মহুয়ায় দেখ) ফিইরা নাহি চায়।। 

আকাল মাকাল৪ অজগইর1« হরিণ ধইরা খায়। 

দুঃখিনী মহয়ায় দেখ্যা দূরে চল্যা যায় || 

“জমিনে না গছে* মোরে শীতে নাই ঠাই। 

এমন প্রাণের বন্ধু আমি কোথায় গেলে পাই | 

আমার লাগিন ছাড়ল সে ষে সুখের ঘর বাসা । 

আমার লাগিন লইল নর্দীর কূলে বাসা | 

দুঘমন হইল সাধু আমার লাগিয়] | 

পরাণ হারাইল বন্ধ জলেতে ডুবিয়া || 

এইমা নদীর জলে ডুবিয়া মরিব। 

বৃক্ষ ডালে ফাঁস দিয়া পরাণ তেজিব ॥ 

১ দরিরার - -- হার - নদীর মধ্যে আমার গলার হার ভূবিয়া পড়িয়াছে (মদের চাদ জলে ডুবিয়াছে)। 

» দ্ঘস্মদোঘ। 

৩ সইয়া _লরিয়া। ॥ আকাল মাকালি ০ুবিপন্নীত আক্কার, পৃক্ষাও। 

« অজগইয়া অ্গগর সাপ। » গছে-গৃহণ করে। 



মৈমনসিংহ-দীতিকা। 

“লা দিব না দিব পরাণ জারও দেখি শুনি৯। 

জঅঙ্গলার মধ্যে কার কাতর পরাণি ||” 

ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে সাপে করে বাপা। 

সঙ্ধ্যাবেলা যায় কন্যা বাইত থাকবার আশা || 

শওকাইয়া গেছে মাংস পইড়া বইছে হাড়। 

মন্দিরের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকার || 

চিনাতে না পারে কন্যা জ্ুল্দর বয়ান। 

লক্ষিয়া দেখিল কন্যা এই ঠাকুর পদ্যার চান ।। 

শিরে বান্দা জানি চুল লম্বা মুছ২ দাড়ি। 

আইল সনা্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি৩ || 

কন্যা দেখি সন্যাসী যে ভাবে মনে মনু। 

এ কোন বিধির কাম যটিল এমন || 

“শুন শুন কন্যা আরে বলি যে তোমারে। 

কোন দেশ ছাড়িয়া তুমি আইলা এমন দরে || 

কোদ বা রাজার কশ্যা দিলা বনবাসে। 

কিবা পাপ কইব। ছিল। নবীন বয়সে || 

কঠিন ভোমার মাভাপিভা শানে বান্দা হিয়া | 

গাণে কেমনে বাইচা আছে ম্তোমারে বনে দিয়া 117? 

(আরে ভালা) এই কণা শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল। 

সনুযাপীর পায় বরি কান্দিতে লাগিল || 

হিঙ্গলা পিঙ্গলা জটা কটা মুছ্ধ দাড়ি৪। 

সগ্্যাসীর পায় কন্যা যায় গড়াগড়ি || 

আগগুড়ি* ধত কথা জালায় জনাঙীলে । 

শুশিয়া সন্যাপী তবে লাগে কইবারে | 

১ আরও দেখি শুনি আল্লও ভাল করিয়া সন্ধান করিঘ। 

»মুছআলোছ, গৌঁক। ৩ খড়িললাঠি। 

& কটা মুছ দাড়ি-্র্গোফ ও দাড়ি কটাবর্ণ । « আগগুড়ি ₹ আগাগোড়া আছাজ 



মহুয়া ৩ 

“বনে আছে গাছের পাত তুইল্লা» দিবাম আমি। 
এই গাছে বাচিবে তোমার পৃতির পরাণী।। * 

দাক্ুণ আকাল্যা জর হাড়ে লাগা আছে। 

পরাণে বাঁচিয়া আছে মইরা লা সে গেছে। 

শ্বাসেতে ধরিয়াৎ পাতা আন নদীর পানি। 

এই মন্ত্রে বাচাইব তাহার পরাণি |” 

এক দিন দূই দিন তিন দিন যায়। 

চারি দিনে নদ্যার চান আখি মেলি চায়।। 

ডাক দিয়া সন্যাসী কয় অতি ভোরবেলা । 

“আমার ফুল তুলবে কণ্য। যাইও একেলা ||" 

ফুল তুলিবারে কন্য! যায় দূর বনে। 

নিতৎ নিত পূজার ফুল হাজি ভইরা আনে | 

উষ্টা বসে নদ্যার চান খাইত চায় ভাত। 

তা শুন্যা মহুয়া কান্দে শিরে দিয়ে হাত ॥। 

“কোথায় পাইবাম ভাত আমি এই গইন বনে।”' 

ফুল নাহি তুলে কন্যা থাকে অন্যমনে || * 

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন। 

কন্যার যইবন৮ দেখি মনির* ভুলে মন || 

" আট্বা টাট্ক। পূজার ফল হাজি ভরা থাকে । ১৯০ 

নিশি রাত্রে১৯ মনি আইস্যা মছয়ারে ডাকে | 

১ তুইলা তুলিয়া | 

ৎ এই গাছে --- পরাণী _ এই যে গাছের পাতা আমি তুলিয়৷ দিতেছি, তাহাতেই তোমার পতির জীবন 

[চিবে। 

৩ আকাল্যা অর - কাল-জ্বর, বিঘম-জর | ৪ শুসেতে ধরিয়।- নিশ।স রোধ করিয়া । 

« নিত নিতয)। » হাজি-সাজি! 

৭ ফুল --- অসামনে-্নদের চাঁদকে ভাত দিতে না পারিয়া মহুয়া ফুল তুলিতে যায় না, বিমর্ঘভাবে ও 

অন্যমনস্ক হইয়। থাকে | ৮ যইবন2 যৌবন । ৯ মনির - মুনির । 

১, আটকা --* থাফে স্যদিও সদ্য-তোল! ফুলে সাজি পূর্ণ, তথাপি। 

১৯ নিশি রাত্রেস গভীর রাজিতে। 

৮1918 8], 



৩৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

“উঠ উঠ কন্যা আরে কত নিদ্রা যাও। 

পরাণে বাচাইলে পতি আমার কথা রাখ || 

আজি পৃিমার নিশা আরে শনিবার দিনে । 

ওঘধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে || 

আস্তে ব্যস্তে উঠি কন্যা চলে মুনির সাথে । 

নদীর কিনারে কন্যা গেল গহীন পখে || 

মুনি বলে “কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন। 

পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন || 

তোমার দূপেতে আছে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ১ । 

এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ ||? 

আগল পাগল ভাঙ্গা মন খানি জুড়া। ২ 

সন্যাসীর কথা শুন্য শিরে পড়ে খাড়াত || 

ভাবিয়৷ চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল। 

সনুযাীরে বুজাইয়। কহিতে লাগিল || 

“শ্বামীরে বাচণ্চি আগে সত্য করি আমি। 

যাহ। চাও তাহ। দিব বাঁচাইলে পরাণি ||? 

এই কথা শুনিয়া মুনির মুখ হইল কালী । 

ফিরিয়া কহিছে “কন্যা শুন তবে বলি || 

দুই দিন সময় দিলাম ভাবিয়া স্থির কর। 

নিছে খাওয়াইয়া বিঘ পতিকে না মার ||” 

নাইক্ষসের৪ হাতে পড়ি না দেখি উপায়। 

মনে মনে চিন্তে কন্যা কিমতে পলায় || 

১ যুগঞ্ছযোগ । 

* আগল পাগল - -- জড় -মহয়ায় যন জড়িয়া স্বামীর চিস্তা--তজন্য সে পাগলের মত হইরা আছে 

ও তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ও খাড়া লখড্া । 

৪ রাইক্ষস _রাক্ষম, এই ই কার পৃব্ধবঙ্গের অনেক স্থলে পৃচলিভ আছে, যথা 'রাত'স্থনে 'রাইত', 



মনুয। ৩৫ 

এক দিন যুক্তি করে নদের চান্গে লইয়! | 

কিন্ধূপে যাইবে কন্যা দূরে পলাইয়া || 

তেরালেঙ্জা, দেহখানি (আরে ভালা) জরে করছে সাড়া । 

হাটীয়! যাইতে নাই সে পারে উঠা না হয় খাড়া || 

ভাবিয়া চিত্তিয়া কন্যা কি কাম করিল। 

আস্তে বাস্তে নদ্যার চাল্দে কান্দে তুইলা লইল || 

নিশি কালে যায় কন্যা ফিয়ে ফিরে চায় । 

দারুণ সন্যাসী যদি পস্থে লাগাল পায় || ১-৮৮ 

(২১) 

বন্দষ্পতি 

এক দুই তিন করি ভালা ছয় মাস গেল। 

ভালা৩ হইয়া নদ্যার ঠাকুর উঠিয়া বসিল || 

ঝারনীর জল জানে কন্যা আনে' বনের ফল । 

তা খাইয়া নদীয়ার চান্দের গায়ে হইল বল।| 

পার ভিঙ্গাইয়া যায় দদ্যার ঠাকুর সাথে। 

আনক দূরতে দই জদা গেল এই মতে।। 

“ঘাড়ী মাইয়ে ধর দাইরে বন্ধে যথায় তথায় থাকি 

উইয়া৪ ঘুইরাৎ ফিরি ঘেমম বনেল পণুপংদী || 

১ “তেম়্ালেঙ্গা”'» তিন ঠশই ভাঙ্গা, এই শহ্দর্টিও প্রাচীন অনেক কাবোই পাওয়া যায়। পৃর্ে 
হড়লোফেক়া খেখড়া ও বিফঙাঙজ লো ততভ্তঃপুন্ে ঘাখিতেম | খোজাদেয় মত তাহাদেরও খবরাখবয়ের জা 

অস্তঃপৃরে গতাগতি সিপ। এখামে জবশা দগের চাঁদের পীড়া হেতু! 

২ এই ভালা শঙ্দ গানেন় অমেক স্থামেই পাওয়া যায়, ইহা গানের মাঝখানে একাটা অফাখসূচক 'অনশুময 

পংদ, গাম শছল্স রাকার জন্দ্য ইছায় পূয়োজম। ইহার সাধারণ অর্থ ভাল" । 

* এই “ভালা” অর্থ “দুস্ব'। ভাল | 

্ উই »-উভ়িযা। * ঘুইয়। ০ হুরিয়া। 
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সামনে পাহাড়ীয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়। 

বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইসা গায় || 

“এইখানে বাধ কনা নিজের বাসা ঘর। 

এইখানে থাকিয়া মোর। কাঁটাইব দিন || 

সাধনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি। 

এইখানে বঞ্চিব মোরা দিবপ রজনী || 

চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাক। ফল। 

এইখানে আছয়ে কশ্য। মিঠা ঝরনীর জল ||: 

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা । 

বাদ্যার ছেরি৯ মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা২ || 

নদ্যার চান্দের জর উঠ্ছে মাথায় বেদনা তাতশ। 

বাদ্য।র ছেরি কাছে বস্যা শিরে বোলায়৪ হাত || 

হাটে যায় রে নদ্যার চান কোনাকৃনি« পখ। 

বাদ্যার ছেরি ডাক্যা বলে “কিন্যা আইন নণ'"৬ || 

বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে খায়। 

মালাম" পাথরে দৃইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়| 

রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুফে। 

দিলেতে উঠিয়া দোহে ভরমে নানান সুখে || 

হস্ত ধরি সুদ্দর কন্যা ফিরে বলে বন। 

পাড়িয়া আনে বনের ফলস করিতে তইক্ষণ৮ | 

১» ছেরিআ্জ মেয়ে । 

» নঙের চাদের গলায় মাছের কাঁটা বিধিয়াছে, মহুয়া তভীহার জদ্য দেবতাকে কালো ও খল পাঠা 

মানত কফরিতেছে। 

এ তাত তদারান। ৪ বোলায় ্বুলায়। € কোদাকুনি - লোজা | 

» শেঘ ছয় ছয়ে পৃণয়ীদেদ গৃহস্থালীর ফয়েকাটি মসোজ্ঞা বিতিনু দশা দেখান হইয়াছে। 

৭ মালান » পদচিছযুজ । ৮ তইক্ষণ -- ভক্ষণ । 



ময়! ৩৭ 

বাপে ভুলে মায় ভূলে ভূলে ঘর বাঁড়ী। 

দেশ ভূলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী১ ॥ 

মনের সুখে দইজলে কাটে খদিন রাত। 

শিরেতে পড়িল বাজ এই অকরসাত২ ॥ ১-৩২ 

( ২২ ) 

বনে পর্যটন ও বিপদ 

একদিন নদ্যার চান দিনের৩ সন্ধ্যাবেলা | 

সঙ্ষেতে সুন্দর কন্যা পদে করে মেলা ৪ || 

কত দরে দ্ইজনে গলায় ধরাধরি । 

গহীন বনেতে গেল লয়ে জুন্দর নারী || 

পড়িয়াছে মালাম পাথর তাহার উপর । 

সুন্দর কন্যা কোলে লইয়া বসিল ঠাকর ॥। 

কত দূরে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পানি । 

এমন সময় কন্যা শুনে বংশীর ধ্বনি || 

চমকিয়া উঠে কন্যা, কহিল ঠাকুর | 

“বি কারণে কন্যা তুমি অইলা চঞ্চল | 

কি কারণে কন্যা তোমার বিরস বদন। 

পরকাশ কইরা কহ কন্যা জন্ব-বিবরণ | 

কার কন্যা কোথায় বাড়ী কোথায় বাস বর! 

বাদিয়ার সঙ্গেতে কেন দেশে দেশে ফির | 

পুইধ* করিয়া আমি উত্তর না পাই। 

আজি দিনে এই কথা শুস্তে আমি চাই || 

১ পেয়ারী - পিরজদদিগকে । ৎ অকন্সসাত- অকস্মাৎ । 

৬ সবিভনবাহতস্তাটিশযদটিব--এনডন-ন্বিম্েক-” ৯৬ ৬১৩: 

৪ মেলা রওনা হওয়া, এই “মেলা করা” ঘাথাটা এখনও পূরধ্ষদে খুব পৃচলিত । এই শব্দের জপাস্তর় 

“মেলালি” কথা কৃত্তিবাপ পনৃতি পাটীন লেখকদের কাবো বিচার পাওয়া যায়| * পুইধন্ পৃণ্। 



মৈমনসিংহ-গীতিকা 

জিজ্ঞাসা করিলে ফেন সুছ চক্ষের পানি! 

দরদ লাগিছে তোমার কাতরা হইছে প্রাণী | 

অর্েক শুনাইলে কথা সেদিন বিয়ানে১ | 

চুটুৎ কালে ছমর বাইদ্যা চুরি কইরা আনে ।। 

ওই শুন বাজে বাশী দূরে শ্তনা যায়। 

সন্ধ্যা গুঞ্চরীয়া গেল চল বাসে যাই |" 

“কাইলীত যদি বাচিরে বন্ধু কইবাম সেই কথা । 

আজি কেন উঠৃলরে বন্ধ দারুণ মাথার ব্যথা || 

বায়েতে হেলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি। 

নদ)ার চান্দের কান্ধে কন) পইবাৎ গেল এলি* || 

“কোন সাপেরে জানি কন্যা করিল দংশশ । 

আজি কেন কন্যা তোমার এমন হইল অন ||? 

শুকনা পাতার বাসর* ভাঙ্গে সড়মড়ি। 

তাহার মধ্যে বসে কন) মনয়া জ্ন্দরী || 

আতঙ্ষে কন্যার গায়ে কাল্যাজ্মর* আগে! 

িলিয়া পড়িল কন্যা দারুণ মাথার বিঘে :। 

“একটুখানি শুয় কন্যা লইয়া আসি জল ' 

জবশ হইল কন্যা অঙ্ষে নাই সে বল। 

কাদ্দিয়া মন্ত্য়া কয় ''এই শেঘ দিন। 

সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে সুখের দিন 
দূর বনে বাজল বাশী শুন্যাছ, মে কামে । 

আসিছে বাদ্যায় দল বধিতে পরাণে | 

আমারও পালং সই বাশী বাজাইল। 

সামাল” করিতে পরাণ ইসারায কহিল || 

১ বিয্ানেস্ পৃভাত্তে। ₹ ডুটুস্ছোট। 
* ফাইলী শফান্দ। ৪ পইয়া ০ পিয়া । «* এপি. এলাইয়া 

৬» মালরস্ুতুকৃমা পাত পিয়া দম্পতির যে শষা! তৈরী হইয়াছিল । 
৭ ফাল্যাজর ২ কাসাজন্ন ! ৮ সামাজ -- দাধধাল, বক্ষ | 



মছয়া ৩৯ 

আইজ নিশি থাকবে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া । 

আর না দেখিব মুখ পরতাতে উঠিয়া || 

বনেন্ন খেলা সাঙ্গ হল যাব ধমের দেশ। 

এই কথ! কহি' আমি শুনহ বিশেষ ।। 

রজনী হইল শেঘ আশমানে মিলায় ভারা । 

প্রভাতে উঠিয়া দোয়ে১ বায়রে দিল পারা || ১-৪৬ 

(২৩) 

হুমরার দল 

চৌদিতকিতে চাইয়! দেখে শিকারী কৃকৃপ্স। 

সন্ধান করিয়া বাদ্যা আইল এত দূর || 

সামনেতে ছুমরা বাদ্যা যম যেন খারা | 

হাতে লইয়৷ দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা | 

আক্ষিতে জালিছে তার জলস্ত আগুনি। 
নাকের নিশখাস তার দেওয়ার ডাক শুনি ।। 

“প্রাণে বদি' বাচ কন্যা আমার কথা ধর । 

বিঘলক্ষের ছুরি দিয়া দুক্মনেরে৪ মার || 

আমার পালক পুক্র সুজন খেলোয়ার | 
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ |? 

কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি 

খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি ||" 

“সুজন খেলোয়ার আরে সুন্দর যোয়ান«€ | 

এমন পতি পাইয়া তুমি কি করিলে কাম ।| 

১ দোয়ে. দোছে, দুইজনে । ২ বায়রে -বাহিরে | 

৩ দেওয়ার -মেঙ্ের। (দেব শব্দ হইতে দেওয়া, থা দেখগর্জন)। 

* দুক্মলেরে স্শরুকে। নদের চদিকে। * যোয়ানি যুবক । 



মৈমনসিংহ-গীতিকা 

ইয়াল১ সঙ্গে দিবাম বিয়া দেশে চল যাই। 

খুজিয়া হয়রাণ হইলাম তোমারে না পাই 11” 

কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে মারিয়া । 

তোমার সজনে আমি না করবাম বিয়া || 

আমার বঞ্ধু চান্দ-স্রূজ কাঞ্চা সোন। জলে । 

তাহার কাছে সুজন বাদ্য জ্যোনি২ যেমন জলে || 

সোণার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ। 

আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ |? 

গজিয়া উঠে কালা দেওয়া৪ হাতে লইয়া ছুরি । 

মছয়ার হাতেতে দিল বিঘলক্ষের ছুরি || 

একবার চায় কন্যা পালং সইয়ের পাঞ্ছে। 

একবার চাহিল কন্যা পতির বদলে || 

“শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে | 

জোর মতন বিদায় দেও এই মহয়ারে || 

শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা । 

কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেখা ॥ 

শুন শুর মাও বাপ বলি হে তোমায়। 

কার বৃক্ষের ধন তোমরা আইনাছিলা « হায় || 

ছুট কালে মা-বাপের কূল? শুন্য করি। 

কার কুলের ধন তোমরা কইরে ছিলে চুরি | 

জন্বিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়। 

কর্খদোঘে এত দিনে প্রাণ মোর যায় ।।”7 

সও সং সং 

( মহুয়ার নিজ বক্ষে চুপ্সিকা-আঘাত ও পতন । হছমরার আদেশে 

বেদের দল কর্তৃক শদের চীদের প্রাণবধ ) 

* ইয়ার ইহার । ২ জ্যোনিন জোনাকি পোকা | ৩ ভইরা _ ভরিয়া 
8 কাল দেওয়া কালো মেধ, এখানে ছঙ্য়া বেছে। 

« আইনাছিা -ু আনিয়াঁছিল। | ৯» ছুটি» ছোট | ৭ কুলম্০কোল। 
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মহয়া 8১ 

€ ২৪) 

হুম্রার অনুতাপ ; পালক্কের সহ 

“ছয় মাসের শিশু কন্যা পাইল্যা করলাম বর। 

কি লইয়া ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর || 

শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইল চাও । 

একটি বার কহিয়া কথা পরাণ জ্ড়াও ।। 

আর না ফিরিৰব আমি আপনার ভধনে। 

তোমরা সবে ঘরে যাও আমি যাইবাম বনে 11+? 

হুমরা বাদ্য ডাক দিয়া কয় “মাইনৃক্যা ওরে ভাই । 

দেশেতে ফিরিয়া মোর আর কাধ্য নাই || 

করবর ৯ কাটায় দেও মহয়ারে মাটী। 

বাড়ীঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কন্যার লাগি। 

দৃইয়েই পাগল ছিল এই দুইয়ের লাগি ||”? 

হুমরার আদেশে তারা কয়বর কাটাল। 

একসঙ্গে দ্ইজনে মাটী চাপা দিল || 

বিদায় হইল সব যত বাদ্যার দল। 

যে যাহার স্থানে গেল শুন্য সেই স্থল ।। 

রইল তথা পালং সই সুখদূখের সাথী | 

কান্দিয়া পোহায় কন্যা যায়রে দিনরাতি || 

অঞ্চল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে । 

মনের গান গায় কন্যা বইসা বনে বনে।। 

চক্ষের জলেতে ভিজায় কয়বরের মাটা। 

শোকেতে পাগল কন করে কান্দাকাটী ।। 

“উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও। 

আমি ডাকি পালং সই একবার কথা কও |! 

১ কাযর়বর ল্কবর । 



৪২ 

*» গদি লগাখি। 

মৈমনসিংহ-গীতিকা 

ফিইরা গেছে বাদ্যার দল আর না আইব তারা । 

স্ুখেতে বাধিয়া ঘর কর তুমি বাসা || 

দুরস্ত দূঘমন্ন সেই যত বাদ্যার দল। 

তোমারে ছাড়িয়৷ তারা গিয়াছে সকল | 

দুইয়ে সইয়ে কৃলাকূলি গন্থি ফুলেন্ মালা | 

দুইয়ে জনে সাজাইব এর না নাগর কালা২ ||: 

পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বস্সমাতা | 

এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চান্দের কথা৷ 11 ১-৩১ 

নাগর কাল! -ফালিয়া নাগরকে এস্বলে, নদের টাদকে । 







মলুয়া 

ব্দান। 

আর্দিতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশুর। 

দেবের মধ্যে বন্দি গাই ভোলা মহেশুর ॥ 

দেবীর মধ্যে বন্দি গাই শ্রীদুর্গী তবানী। 

লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দ্ম যুগল নন্দিনী || 

ধন-সম্পদ মিলে লক্ষ্রীরে পুজিলে। 

সরস্বতী বন্দি গাই বিদ্যা যাতে মিলে | 

কান্তিক-গণেশ বন্দুম যত দেবগণ। 

আকাশ বন্দিয়া গাই গরুড়-পবন || 

চন্দ্র-ূর্য্য বন্দিয়া গাই জগতের আখি। 

সপ্ত পাতাল বন্দুম নাগান্ত১ বাসুকী ॥| 

মনসা দেবীরে বন্দুম আন্তিকের মাতা । 

যাহার বিঘের তেজ ডরায় বিধাতা | 

ভক্তমধ্যে বন্দিয়া গাই রাজা চল্জরধর | 

তার সঙ্গে বল্দিয়া গাই বেউলা-লক্ষ্মীন্দর || 

ন্দীর মধ্যে বন্দিয়া গাই গঙ্গা ভাগীরঘী। 

নারীর মধ্যে বন্দিয়া গাই সীতা বড় সতী || 

বৃক্ষের মধ্যে বঙ্গিয়া গাই আদ্র তুলসী২। 

তীথের মধ্যে বল্গিয়৷ গাই গয়৷ আর কাশী | 

১ নাগান্ত শু নাগ, অনন্ত ? 

ং আদ্যের তুলসী দেখা যায় বৈফবদের ন্যায় ধর্মরপূজকেরাও তুবসীর যাহান্ধা স্বীকার করিয়াছেন 



৪8৬ মৈমনপিংহ-গীতিক। 

সংসারের সার বন্দুষ বাপ আর মায়ে | 

অভাগীর জনম হৈল ঘার পদছায়ে | 

মুনির মধ্যে বন্দিয়া গাই বাল্মীকি তপোধন। 

তরুলত৷ বন্দিয়া গাই স্বাবর-জঙগম || 

জল বন্দুম স্থল বন্দুূম আকাশ-পাতাল । 
হর-শিবে বন্দিয়া গাই কাল-মহাকাল || 

তার পর বন্দিলাম শ্বীগুরুচরণ। 

সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন | 

চার কনা১ পৃথিবী বন্দিয়া করিলাম ইতি। 

সলাভ্য ?* বন্দনা গীত গায় চন্দ্রাবতী | 

(১) 

জলগ্লাবন ও দুিক্ষ 

মল্দান্যা৩ও আইশ্ৃনারে৪ পানি ভাটি বাইয়া যায় ।£ 

চান্দ বিনোদে ডাক্যা কইছে তার মায় | 

“উঠ উঠ বিনোদ আরে ডাকে তোমার মাও৬ | 

চান্দ মুখ পাখলিয়৷ মাঠের পানে যাও || 

মাঠের পানে যাওরে যাদ. ভাল! বান্দ আইল । 

আগণ” মাসেতে হইব ক্ষেতে কান্তি! সাইল৯ || 

৯ কৃনা- কোণ। * সলাভা 25? 

ও মল্দান্যা _ মন্দ মন্দ | ন্যা- না, এই “লা” কথার কোন অর্থ নাই, “ন্যা” বা না 

১--২৮ 

“এর অর্থ অনেক 

সময় “হ1”' | কোন উজিতে জোর দেওয়ার জন্য উহ। ব্যবহৃত হয় ; যথা “এই না তাবিয়! কন্যা কোন কাম 

করে।” এই স্থলে “এই না ভাবিয়া” অর্থ “এই ভাবিয়া'-_-এই পৃস্তকেই এইভাবে 

দৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে । 

৪ আইশৃনারে - আশিনের ; আইশ্না- আশিনা, “রে” পাদ-পূরণে | 

* যন্দ মন্দ আশিনের জল কমিতে আরম্ভ করিল। 

3 ১১ 

না “এর ব্যবহারের অনেক 

» মাও-ুমা (যথা, পদ - পাও. পা প্র্ববঙ্গে এক্সপতাবে “ও'কার অনেক পদে পাওয়া যায়)। 

+ ভালা _ ভাল (ভাল করিয়।)। 

৮ আগণ _ অগুছায়ণ। » কাতিকা সাইল--কাত্তিকের শালি ধান্য। 



মলুয়া ৪4 

মেঘ ডাকে গুরু গুরু ডাক্যা তুলে পানি 1.১ 

সকাল কইরা ক্ষেতে যাও আমার হাদ্মণি ॥। 

আশমান ছাইল কাল মেঘে দেওয়ায়২ ডাকে রইয়া | 

আর কতকাল থাকবে যাদু ঘরের মাঝে শুইয়া ||” 

আইল আইশ্নারে পানি উভে৩ করল তল। 

ক্ষেত কিশ্যিঃ ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল || 

দেশে আইল দুর্গাপৃজ্জা জগত-জননী। 

কূলের«* ছাল্যা* বান্ধ্যা দিয়া পৃজে দুর্গারানী || 

এই মতে আশ্বিন গেল, আইল কান্তিক মাস। 

ঘরু" শঘ্য ক্ষেতে নাই হইল সব্বনাশ || 

লাগিয়৷ কান্ডিকের উ” গায়ে হইল জর। 

বিনোদের মায়ে কান্দে, হইয়া কাতর || 

জোড়া মইঘ৯ দিয়া মায় মানপিক করে। 

মায়ত১০ কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে | 

দেবের দোয়াতে১১ পুত্র পরাণে বাচিল। 

এমতে ঝাত্তিক গিয়া আগুণ১* পড়িল ॥ 
উত্তরিয়া১৩ শীতে পরাণ কাপে থরথরি | 

ছিড়া১৪ বসন দি মায় অঙ্গ রাখে মুরি১৫ || 

ভালা হইল চান্দ বিনোদ দেবতার বরে। 

ঘরে নাই সে লক্ষীর দানা ১৬ লক্ষ্ীপূজার তরে || 

১ গুরু গুরু ডাকিয়া যেন জলকে জাগাইয়া তৃলিয়াছে | 

দেওয়ায় -হ মেধ (দেওয়ায় - দেবে) ; রইয়া ০ রহিয়া রহিয়া | 

৩ উভে-সম্পর্ণ রূপে | 9৪ কিশ্যি-ক্ষঘি | 

« কলের 5 কোলের ; যয়মনলিংহের অনেক স্বলে ও" কারের স্থানে 'উ'কার ব্যবহৃত হয়। 

* ছাল,” ছেলে। ৭ ঘরু-্* সর শস)' যথা পরিঘা 1 - 

৮ উদ বা ওঘ.হিম। ৯ মইঘ-্মহিঘ। 

১০ মায়ত-ুষায়, যা ১১ দোয়াতে ” আশীবর্ধাদে ৷ .. 
*২ আগুণ - অগ্রহায়ণ! ৬ উত্তরিয়া -্উদ্ভর দিক্ হইতে আগত। 

১৪ ছিড়া সছিনু' ছেড়া! ১* মুর, ষেরিরা | 24 



৪৮ মৈষনসিংহ-গীতিক। 

ধারের কাচি১ আনা মায়ে তুল্যা দিল হাতে। 

“ক্ষেতে যাওকে পুক্র আমার খান্য যে কা্টিতে 1” 

পাঞ্চ গাছি বাতার২ ডুগল* হাতেতে লইয়া । 

মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া | 

আশ্রিন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান। 

এরে৪ দেখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরাণ || 

চান্ন বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে। 

“আইশ্না পানিতে মাও সব শস্যি গেছে ||? 

মায়ে কান্দে পত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত। 

সার! বছরের লাগ্যা গেছে খরের ভাত॥ 

টাকায় দেড় আড়া* ধান পইড়াছে আকাল*। 

কি দিয় পালিব মায় কুলের ছাওয়াল ॥ 

পোঘ মাসে পোঘা আদ্ি* বিনোদে ডাকিয়া | 

মায় পুতে যুক্তি করে ঘরেতে বসিয়া | 

আছিল হালের গরু বেচিয়। খাইল । 

পাচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে” দিল | 

১ ধারের কাচি-তীক্ষ কান্তে। 

ৎ পৃর্ষবঙ্গে “বাতা” শব্দ নান৷ স্থানে বিভিনু অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা অঞ্চলে বেড়া আট্কাইবার 

জন্য উহার মধ্য মধ্য যে চাছা বাশ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাতা বলে। কিস্ত অয়মলসিংহে ত্ীরাপ ব্যবহারের 

অন্য "বাত।”' নামক একরূপ দ্বতস্র গাছই পাওয়া যাঁয়। 

ও ডুগল _ অখাভাগ । পৃথম দিন ধান ফার্টিবার সময়ে কৃঘফেরা পাঁচটি বাতা গাছের অগুভাগ লইয়া ক্ষেত্রে 

যায়, তাহ! সিশুর পৃভৃতি মাঙ্গলিক ভ্রবো অনুলিপ্ত হয়। এই বাতার পাঁচার্ট 'ডুগলের' সঙ্গে পাঁচা্ট ধান্যের ছড়া 

বাধা হয়, তাহাই কঘকের। লক্খ্ীয় আসদ মনে করিয়া ঘরের কোণে বিশিষ্ট স্থলে তুলিয়। রাখে। 

£ এরে ০ ইহ ! * এক আড়া- ৪ মপ। 

» আকাল ৮ অকাল, দু'ভিক্ষ । 

৭ পোষা আফি১, পৌথ সাসের কুয়াসার অন্ধকার । ৮ মানে» মহাজনকে | 



ঈলুয়া 8 

খেত খোলা১ নাই তার, নাই হালের গরু । 

ন৷ বুনায় ধান কালাই ন৷ বুনায় সরু || 

ভাবিয়া চিস্তিয়া বিনোদ কোন কাম করে। 

মাঘ-ফাল্গুন দুই মাস কাটাইল ঘরে।। 

চৈতবৈশাখ মাস গেল এই মতে। 

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পিঁজরা। লইল হাতে! 

মায়েরে ডাকিয়া কয় মধুরস বাণী । 

“ক্ড়া শীগারেও যাইতে বিদায় দেও মা জননী 11” 

ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল। 

কুড়া শীগারে যাইতে বিদায় মাগিল | 

টিকা না' আলাইয়া বিনোদ হক্কায় ভরে পাঁনি। 
ঘরে নাই বাসি ভাত কালা মুখখানি || 

ঘরে নাই খুদের অনু কি রান্ধিব মায় । 

উপাস থাকিয়৷ পুত্র শীগারেতে যায় || 

মায়ের আক্ষির জলে বুক যায়রে ভাপি। 

ঘরতনে৪ বাইর অইল বিনোদ বিলাতের« উপাসী || 

জি মাসের রবির আলা পবনের নাই বাও। 

পূত্রেরে শীগারে দিয়া পাগল হইলা মাও || ১--৬০ 

» খোল! _ ক্ষেত শব্দের সঙ্গে খোলা শব্দ অনেক সময় একত্র ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে 

ঘলিয়া বোধ হয় না। 

২ পিঁজরা -: পির, পাখী রাখিবার খঁচা। 

৬ শীগারে সু শিকারে । 

৪ ঘরতনে সর হইতে। 

* বিলাতেয় ০ বিদেশ-গমলোদ্যত | 

« পনের নাই যাও. পবন দেবতা বাতাস দিচেম্ছন না; যাও বাতাস । 

11918 ঢা, 



মৈষদসিংহ-গী তিক! 

(২) 
পথে 

আগৰাঙ্গ্যা১ সাইলের খেত পাক্যা২ ভূমে পড়ে। 

পঙ্থে আছে বইনের বাড়ী যাইব মনে করে ।। 

“মায়ের পেটের বইন গো তুমি শুন আমার বাণী। 

শীগারে যাইতে শীঘ্ব বিদায় কর তুমি ॥ 

ঘরে ছিল সাচি পাঁন চুন খয়ার দিয়া । 

ভাইয়ের লাগ্যা বইনে দিল পান বানাইয়৷ || 

উত্তম সাইলের চিড়া গিষ্েতে* বান্ধিল। 

ঘরে ছিল শবরী কলা তাও সঙ্গে দিল।। 

ঝিছু কিছু তামুক আর টিকা দিল সাথে। 

মেলা কইরা৪ বিনোদ বাহির হইল পঁথে || 

যতদূর দেখ! যায় বইনে রইল চাইয়৷ | 

শীগারে চলিল বিনোদ পালা€ কুড়া লইয়া || 

কড়ায় ডাকে ঘন ধন আঘাঢ মাস আসে । 

জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে || 

গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিভ্কি৬ ঠাডা৭ পড়ে। 

অভাগী জননী দেখ ঘরে পৃইরা৮ মরে॥ 

আইল আধা মাস জলের বাড়ে ফেনা । 

কুড়ার ডাকেতে শুনে বর্ধার নমুনা || ১ 

মায়ে বইনে না দেখিল বৃকে রইল শেল। 

কড়া লইয় চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল | 

একলা থাকিয়া ঘরে কান্দে তার মায়। 

কি জানি যাদুরে মোর সাপে বাধে খায় || ১২৯ 

১ আগরাঙ্গ) -- অগভাগ যাহার পাকিয়া রাঙ্গা হইয়াছে । ২ পাকা » পাকিয়া | 

ও গিষ্েতে _ গিঠে, গেড়ো দিয়া কাপড়ে বাদ্ধিল। ৪ মেলা কইয়া সযাত্রা করিয়া ! 

« পালা ৮ পোছা । ৬ জিক্কি-বিদূযুৎ। 

৭ ঠাড়া 2 ঠাঠা 2 বজ । ” পুইরা ₹ পুড়িয়া (দুশ্চিন্তায়) ! 

৯ কুড়ার ডাকেতে -+- নমুনা ₹কুড়া পাখীর ডাকে বর্ধা আসিতেছে আভাসে বুঝা যায়। 



মলুয়া ৫১ 

(৩) 

পূ্বরাগ 
কোন দেশেতে গেল বিনোদ শুন বিবরণ । 

আড়ালিয়া গেরামে১ যাইয়া দিল দরশন || 

গায়ের পাছে আন্ধ্যাপুখুর২ ঝাড়জঙ্গলে যেরা । 

চাইরৎ দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া ।। 

জলে যাইতে এক পস্থ আনাগডনা ৪ করে। 

জলের শোভা দেখে বিনোদ পুষ্ষনির পাড়ে ॥ 

ঘাটেতে কদম গাছে ফুট্যা রইছে ফুল। 

কড়ারে রাখিয়৷ বিনোদ রইল তার তল |] 

জেঠ* মাসের ছোটি রাইত ঘুমের আরি" না মিটে। 

কদমতলায় শুইয়া বিনোদ দিনেৰ দপুর কাটে | 

ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ অইল সন্ধ্যাবেল। | 

“ঘাটের পারে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা ||” 

সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে। 

সন্ধ্যাবেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে ॥ 

কাদের কলসী ভূমিত থইয়া” মলুয়া সুন্দরী । 

লামিল৯ জলের ঘাটে অতি তরাতরি ॥| 

একবার লামে কন্যা আরবার চায়। 

সুন্নর পুরু এক অধুরে১০ ঘুমায় | 

১ গেরাম-গাম। ৎ আত্ধ্যাপুথুর _ যে পুকুর নানারূপ গুললতায় আবৃত । 

৩ চাইর - চারি । ৪ পন্থ-পথিক। আনাওনা ₹ আনাগোনা । 

« চলিত কথায় সে অঞ্চলে “তল'” শব্দের “তুল” উচচারণও শোনা যায় । এই সকল গ্রাম্য কবির কবিতা 

এইজন্য উচচারণ হিসাবে দোঘযুক্ত হয় নাই। ফুলের সঙ্গে তুল মিলিয়া যায়। 

* জেঠ-০ জ্যোষ্ঠ। ৭ আরি- জের, ইচছা। 

৮ খইয়া- রাখিয়া! ৯» লামিল 2 নামিল। 

১০ অরে» একাস্ত অভিভূত হইয়! | 



পরে ১মমন সিতহ-গগী তিক। 

সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় প্লবি পশ্চিম পাটে১। 

তবু না ভাঙ্গিল নিদ্রা একলা জলের ঘাটে || 

“রারি নিশাকালে যদি ভাঙ্গে নিদ্রা তার । 

ভিন দেশী পুরুঘ বল ষাইবে কোথায় আর || 

বাড়ী নাই ঘররে নাই নাই বাপ-মাই | 

রাত্রি পোঘাহতে কেবা দিব একটুক ঠাই | 

কোর! হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ীঘর 

কুলের কুমারী আমি কেমনে পাই উত্তর || 

উঠ উঠ নাগর” কন্যা ডাকে মনে মনে। 

কি জাশি মনের ডাক সেও নাগর শুনে || 

“ভিন দেশী পুকরুঘ এই লাজে মাথা ক]টে। 

কেষন কইরা সন্ধ্যাবেলা একলা রইবাম ঘাটে || 

মলে লয় পুরুঘে আমি জাগাই ডাকিয়া | 

বাপের বাড়ীর পথ আমি তারে দেই দেখাইয়া || 

আন্ধাইর রাইতে কোথায় যাইব পথ না চিনিলে। 

এমন সময় চক্ষে বিধি কালনিদ্রা দিলে ।। 

উঠ উঠ তিন পুরুঘ তুমি কত নিদ্রা খাও । 

যার বুকের ধন তুমি তার কাছে যাও ।1, 

কলসী লইয়া কন্যা জলে দিল ঢেউ । 

“এই ঘুম ভাক্ষিতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ ।। 

আইত যদি ভাইয়ের বউ সঙ্গেতে আমার । 

কোন মতে কাল খুম ভাঙ্গিতাম যে তার ।। 

মাও যদি সঙ্গে আইত কি করিতাম তারে । 

মায়রে দিয়া কইয়া বুল্যা৩ লইয়া যাইতাম ঘরে |1 

একলা অবলা আমি কুলমানের ভয় । 

পদ্ছ-হারা ভিন পুরুঘের দুঃখ নাহি পয়।1”+ 

» পাটে ৮০ আষনে । ২ আইত আসিভ । 

৬ কইয়া বুল্যা-ষলে কয়ে। 



মলুয়া ্ ৫৩ 

এই না ভাবিয়া কন) কোন কাম করিল। 

কাছে আছিল শুধা১ 'কলস টানিয়া আনিল ॥| 

“শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে। 

ডাক দিয়! জাগাও তুমি ভিন পুরুঘেরে ||" 

এত বলি কলসী কন্যা জলেতে ভরিল। ' 

জলভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল || 

জলতরণের শব্দে কুড়া ঘন ডাক ছাঁড়ে। 

জাগিয়া না চান্দ বিনোদ কোন কাম করে।॥ 

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়। 

মেধের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায় | 

এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মুল। 

শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল ।। 

ডাগল২ দীঘল আখি যার পানে চায়। 

একবার দেখলে তারে পাগল হইয়৷ যায় ॥ 

“এমন সুন্দর কন] না দেখি কখন। 

কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন || 

জাগিয়। দেখ্যাছি কিবা নিশির স্বপন । 

কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন || 

জলের না৷ পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া। 

আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া 11০ 

শুন শুন কুড়া আরে কহি যে তোমারে। 

পরিচয়-কথা কন্যার আন্যা দেও আমারে || 

কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ীর | 

উইরে& যাওরে বনের কুড়া আন গিয়া উত্তর || 

১ শধা-্শ্ন্য। ৭ ভাগল-ভাগন্স, বড়। 

৩ জলের পদ্য স্থলে ফুটিয়া রহিয়াছে। নঞ্চেতে লমর্তে, পৃথিবীতে । অঞ্চেতে ভরিয়া, আকাশের 

তার। পুথিবী ভরিয়া ফটিয়া উঠিয়াছে। | 

হু উইরেন্দ উড়িয়া । 



৫৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

শুন চন্দ্রমুখী কন্যা কহি যে তোমারে। 

একবার ফিরিয়ে চাও দেখি যে তোমারে || 

কি ক্ষণে আইলাম আমি কুড়া ন।১ শীগারে। 

পরাণ রাখিয়া গেলাম এই না৷ জলের ঘাটে ॥ 

একবার চাওলো কন্যা মুখ ফিরাইয়া | 

আর একবার দেখি আমি আপনা ভুলিয়৷ | 

অঙ্ধেক যৌবন কন্যার বিয়ার নাই সে বাকী । 

পরের নারী দেখ) কেন মজে আমার আখি || 

বিয়া যি নাহি হয় কি করিবাম তায়। 

পরের ঘরের কন্যা না দেখি উপায় ।। 

উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও মায়ের আগে। 

তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জঙ্গলার বাঘে | 

উইরে যাওরে বনের কড়া কইও বইনের ঠাই। 

মইরা গেছে চান্দ বিনোদ আরত বাচ্যা২ নাই || 

উইরা যাওরে বনের কুড়া কন্যারে জানাও । 

আগার পরাণের কথা যথায় লাগাল পাও ||”? 

ভিন দেশী পুরুঘ দেখি চান্দের মতন | 

লাজ-রজ্ হইল কন্যার পরথম যৌবন | 

কলসী ভরিয়া কন্যা ঘরেতে ফিরিল। 

কড়া লইয়৷ চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল ॥ 

আশ্রিনে পৃবের মেধ পশ্চিমে ভাস্যা যায়। 

ঘরে থাব্যা কান্দা মরে অভাগিনী মায় || ১--৯০ 

(৪) 

কৈফিয়ত তলপ এবং মলুয়ার জবাব 

পঞ্চ ভাইয়ের বৌয়ে ডাক্যা৩ কয় “ননদিনী | 

সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি || 

১ “না শব্দের অথ" নাই। ৭ বাচা রীচিয়া। ও ডাক্যা-ডাকিয়া ৷ 
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মলুয়া ৫ 

আলা ঝাউলা১ অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুলা ৎ। 

আজি কেন জলের ধাটে গিয়াছিলা একলা || 

আধা কলসী ভর! দেখি আধা ঝলসী খালি। 

আইজ যে দেখি কোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি | 

কি হইয়াছে জলের ধাটে সত্য করি বল। 

না ভাড়াইও নন্দিনী না করিও ছল || 

আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল। 

সঙ্গে কইরা কলসী লও ভইরা আনতে জল || 

ঘরে আছে গন্ধতৈল আবের কাকই দিয়া । 

রাতির আইলা ৪ চাচর« কেশ দিবাম বান্ধিয়া || 

তরে লইয়া ননদিনী আমরা যাইবাম জলে । 

মনের কথা কইবাম গিয়া, ত্র না জলের ঘাটে | 

বিয়ার বছর হইল, না! আইল বর। 

এমন যে কন] আইজও রইল বাপের ঘর ॥ 

পরথম যৌবন কন্যা পরমসুন্দরী | 

তরে দেখ্যা ননদিনী আমরা জল্যা মরি 11” 

মলুয়া কহিছ্ে “বউ মোর বাক্য ধর। 

একলা যাইতে জলের ঘাটে কেন বা মানা কর 11”, 

পাচ ভাইয়ের বধু কয় “একলা যাইয়ে চান্দে। 

কি জানি চগ্ডালের* কাছে ফালায় তারে ফান্দে।।”? 

“কালিকার রাত্রি আমার গেছে দারুন জরে। 

বেদনা হইছে বধু আমার পেটের কামরে || 

১ আউলা ঝাউলা - এলোমেলো । ২ খুলা- খোলা । 

৩ আবের কাকই -* অভ্র-খচিত চিরুণী | 

৪ আইল। _ এলারিত, এলো | রাতির - -- বাদ্ধিয়া ২. রাক্রিকালে তোমার কুঞ্চিত কেশ এলাইয়৷ গিয়াছে, 

তাহা বান্িয়া দিব। 
লকৃঞ্চিত। ৬ তরে তোরে । 

+ চান স্ রাহ! 



মৈমনসিংহ-গী তিক) 

তোমরা সবে জলে যাও না যাইব আমি 1” 

পাচ ভাইয়ের বধু তবে করে কানাকানি | 

কানাকানি করি তারা জলের ঘাটে গেল। 

শয়নখন্দিরে কনা পরবেশ করিল || ১২৮ 

(৫) 

মলুয়ার পরিচয় 

জাতিতে হালুয়া দাস* গাঁয়ের২ মরলত৩। 

মলুয়ার বাপ হয় নাম হীরাধর || 

পাচ পুত্র হয় তার অতি ভাগ্যবান। 

সরু সশ্যে ভরা টাইল৪ গোল! ভরা ধান ॥। 

ঘরে আছে দূধবিয়ানী« দশ গোটা গাই। 

হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ নাই || 

বাইস আড়া* জীন তার সাইল আর আমন 

ধনে পুত্রে বর তারে দিছে দেবগণ || 

দোল-দুর্গোতসব তার পরব-্পাব্বণ। 

বাপ-মায়ের শাদ্ধে করে ব্রাঙ্দণ-ভোজন || 

বার না বচছরের কন্যা পরমস্ুন্দরী | 

না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে ভারি || 

বাপ-মায় চায় বর রাজার সমান । 

একমাত্র কন্যা মাও-বাপের পরাণ ॥| 
কত ঘর আইল গেল পছন্দ না হয়। 

ভালা ঘরে বিয়া দেওয়া হইল সংশয় || 

১ হালুয়া দাস-হেলে দাস (কৈবর্ত) । * গাঁয়ের - গাষের। 

৬ মর়ল- মোড়ল । 

৭ টাইল ৮. ধান-সরিথা। পূভৃতি কাখিবার জন্য বাশের তৈয়ারী চতুক্ষোণ পাত্র । 

« দৃধবিয়ানী - দুঙজবতী । * বাইস আড়া- পায় ৯৮ বিদ্বা। 



মলুয়৷ ' 8৭ 

(৬) 

ল্লানের খাটে 

শষ্যাতে শুইয়া কন্যা ভাঁবে যনে অন। 

“কোথায় তনে৯ আইল পুরুঘ চালের মতন |! 

কুড়া শীগার কইরা ফিরে বনে বনে। 

আজি যে জলের ধাটে দেখলাম কিবা ক্ষণে | 

কালি রাত্রি পোঘাইল কার বাড়ীতে থাকি । 

কোথায় জানি রাখল তার সঙ্গের কৃড়াপাখী || 

আমি যদি হইতাম কড়া থাকতাম তার সনে । 

তার সঙ্গে থাক্যা আমি ধুরতাম বনে বনে ।। 

আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে । 

এনা আঘাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে ।। 

গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি । 

এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই ন! জানি || 

অতিথ বলিয়া! যদি আইত আমার বাড়ী । 

বাপেরে কহিয়া আমি বইতে দিতাম পিড়ি॥। 

শুইতে দিতাম শীতল পাটী বাটাভর৷ পান। 

আইতঙ যদি সোণার অতিথ যৌবন করতাম দান ।1” 

দুপুরবেলা গেল কন্যার ভাবিয়া চিন্তিয়। | 

বিয়ালঃবেল। গেল কন্যার বিছানাতে শুইয়া || 

সন্ধ্যাকাল আইলে কন্যা কোন কাম করে। 

পিতল৷ কলসী কন্যা লইল কাকের উপরে ॥ 

কলসী লইয়া কন্যা জলের ধাটে যায়। 

পাঁঞ্চ ভাইয়ের বউয়েরে কন্যা কিছু না জানায় || 

যেধ আরা« আঘাটের রইদ*্ গায়ে বড় আলা । 

ছাঁন* করিতে জলের ধাটে যায় যে একেলা | 

১» তলে হইতে : ্বানাৎ শঙহ্দের অপবংশ। * বইতে-ষসিতে। 

৬ আইত, আলিত। ৪ বিয়াল -- মিকাল 1; নস £ 

« মেধ আরা. মেঘের অন্তরালে । *» রইদ -- রোদ । ৭ ছানস্ পান । 

৪----৪78 2.0. 
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কিসের ছান কিসের, পানি কিসের জল ভরা | 

দুইয়ের প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা || 
একলা সন্ধ্যাকালে কন্যা জলের ঘাটে যায়। 

চান্দ বিনোদ শুইয়া আছে কদমতলায় || 

শিয়রে থাকিয়া কুড়া ডাকে ঘন ঘন। 
কুড়ার ভাক্েতে বিনোদ মেলিল নয়ন || 

আখি না মেলিয়। বিনোদ ঘাটের পানে চায়। 

জল ভরে সুন্দরী কন্যা দেখিবারে পায় || 

চাদ বিনোদ 

“কড়া শীগার কইরা আমি ফিরি বনে বনে। 

আমার যত মনের দূঃখখ কেউত না শুনে | 

কে তুমি সন্পরী কন্যা নিত্যি ভর পানি । 

রইয়া শুন আমার কথা কিছু কইবাম১ আমি || 
কড়া শীগার করি আমি চান্দ বিনোদ নাম । 

পরিচয়্-কথা মোর সত্য কহিলাম || 

কার কন্যা কোথায় বাড়ী কিবা! নাম ধর। 

আমি চাই পরিচয় দেও যে উত্তর || 

কলসী বুড়াইয়া২ কন্যা জলে দিছ দেউ। 

সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই আর কেউ || 

কাইল গেছে আশে পাশে আইজ রইলাম বইয়া * | 

মনের আগুন নিবাও কন্যা পরিচয় কইয়া | 
বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী । 

সেও কথা কও কন্যা আজি সত্য করি! 

তোমায় পানে চহিয়া কন্যা আমি যাইবাম ফিরে। 

আর নল! আঙসিবাম কন্যা কুড়া-শীকারে 11” 

» কইবাস্.কছিব | .  বুড়াইয়া সভুবাইয়া 
* ঘইয়াম্বসিয়া, অপেক্ষা করিয়া ॥ 



মলুয়া 

মলুয়! 

“বাপের নাম হীরাধর অসম! মোর মাও*। 

কালী দেখলাম জলের ধাটে শুইয়া নিদ্রা যাও || 

ভিন দেশী পুরুঘ তুমি কি কহি তোমারে। 

অতিথ হইয়া! আজি থাক আমার বাপের ঘরে | 

কুড়া লইয়! তুমি থাক বনে বনে। 

কেমনে কাটাও নিশি এইমতে কাণনে || 

বনে আছে বাধ-ভালুক তোমার ভয় মাই। 

এমন কইরা কেমনে তুমি ফির ঠাই ঠাই |। 

আহ্ধুয়া পুক্ষুনির পাড় কালনাগের বাসা । 

একবার ডংশিলে২ যাইবত পরাণের আশা | 

সাধুমস্ত৪” বাপ আমার মাও যে সুজন। 

ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন ।। 

পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে ইষ্টিকুটুম করি । 

আজি নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী ।। 

এই পন্থে যাইতে আজি তোমায় করি মান! । 

সামনে আছে গেরামের« পথ লোকের আনাগুন! ॥| 

সেই পশ্থ ধইরা তুমি মেলা নাই সে কর।» 

এই পথে যাইতে দেখবা বার-দুয়াইরা ঘর? || 

সামনে আছে পুঙ্চুনি সানে বান্ধা ঘাট । 

পুব মুখ্যা” বাড়ীখানি আয়নার কপাট || 

আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি। 

পারাপশ্রির লোকে» কয় গাও মরলের ৯০ বাড়ী || 

১ মাওস্মষা | ২ ভংশিলে- দংশন করিলে । 

৬ যাইথ» যাবে | ৪ সাধুমস্ত _ সজ্জন, ভাল লোক । * গেরামের ০০ গমের । 

* মেলা --"ফরম্মসে পথ ধরিয়া তুমি যেও; 'নাই' শব্দ নিরর্৫ঘ। 

« বার-নুয়াইরা ধর -০বহির্ঘারবিশিষ্ট ঘর। 

৮ পুব মৃখ্যাস্পপ্রর্ষমুখী। * পারাপশির লোকে » পাড়াপরসীরা ৷ 

১ গাও ষরলের গ্রামের মোড়লের | রি 
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দুঃখ কেনে করবা তুমি আজি নিশা বনে। 

শীতল পাটা পাত্যা দিবা তোমার বিছানে |! 

পাচ ভাইয়ের বউয়ে রানুব» ছত্রিশ বেনুন । 

আভডি নিশি থাক্যা তুমি করিও ভোঞ্জন 1” 

প্রইত বলিয়া কন্যা জল লইয়া যায়। 

কুড়া লইয়া চান্দ বিলোদ ভিণ্র পথে যায়।। 

(৭) 

অতিথির অভ্যর্থন৷ 

সন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন দেশে ঘর 

পাচ পুর্রে ভাক্যা২ কয় সাধু হীরাধর || 

লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি। 

পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্ধে পরমণও রান্ধুনি || 

মানকচু ভাজা আর অস্বল চালিতার । 

মাছের সক্ুয়া৪ রান্ধে জিরার সম্বার | 

কাইটা*ৎ লইছে কই মাছ চরচরি খারা । 

ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয় কাল্যাজিরা || 

একে একে রাধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি। 

শুকনা মাছ পুইড়া* রান্ধে আগল বেসাতি | 

পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িত বস্যা+ খায়। 

এমন ভোঞন বিনোদ জন্মে নাই সে খায়।। 

১ র্লামৃষ »্বান্ধিষে | * ডাক্যা 75 ডাকিয়া | 

*» পরষ -» অত্যন্ত নিপুণ । ৪ পরুয়া »- ঝোলবুক্ত ব্যঞ্জন। 

* কাইটা _ কাটিয়া ! * পুইড়া »* পুড়িয়া ৷ 
৭ পিড়িত বস্যা _কাষ্ঠাপনে বলিয়া! 



মঙ্জুযা ৯ 

শুকত১ খাইল বেনু খাইল আর ভাক্জা বরা। 

পূলি পিঠা খাইল বিনোদ দৃখধের শিস্যার ভঙা২ | 

পাত পিঠা বকা পিঠা চিত৩ চন্দ্রপুলি। 

পোয়া চই* খাইল কত রসে চলঢলি।। 

আচাইয়া চাঙ্গ বিনোদ উঠিল তখন । 

বার-দুয়ারিয়া ঘরে গিরা করিল শয়ন | 

বাটাভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া । 

পাঁচ ভাইয়ের বউ দিছে পান সাজাইয়া || 

শুইতে দিছে শীতল পাটা উত্তম বিছান। 

বাতাস করিতে দিছে আবের পাঙ্খাখান || 

এইমতে শুইয়া বিনোদ সুখে নিদ্রা যায় । 

পরভাতে উঠিয়া বিনোদ বিদায় যে চায়।। 

পননাম করিল বিনোদ হীরাধরের পায় । 

পঞ্চ ভাইয়েরে বিনোদ পন্নায জানায় ॥। 

ঘন তনে বাহির হইয়া বিনোদ পন্থে দিল মেলা । 

জুন্দরী মলুয়া ঘরে রইল একেলা | 

(৮) 

বিবাহের প্রস্তাব 

বইনের কাছে শিয়া বিনোদ বইনের আগে কয়। 

শীগারে গেছিলাম যত কইল সমুদয় || 

আদিগওরি* বিত্বাস্ত সব বইনেরে শুনায়। 

বিয়রি কথা কইতে বিনোদ মনে লজ্জা পায়।। 

বইনেত বুঝিল তবে ভাইএর বেদন | 

মায়ের কাছে যাইতে বিলোদ করিল গমন || 

১ কত শক্ত | ২ শিস্যার ভর] - দুধের শিঘে ভরা, কবীর দিয়া ভরা | 

৬ টি্.্০টিতই ; আসক! ৪ পোয়া. যালুপো । চই-ুএকরপ ঝাল শাক। 

* আদিখরি ৮ আগাগোড়া । | 
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মায়ের কাছে কইতে বিনোদ মনে লভ্জ। পায় । 

কেখন কইরা কইব কথা না দেখি উপায় || 

এক দূই তিন করি আঘাঢ় যাসযায়। 

সাইর সরসিরে১ বিনোদ বেদনা জানায় ॥। 

একে একে যত কথা উঠল মায়ের কানে। 

ঘটক পাঠাইল পরে বিয়ার সন্ধানে | 

এগার উতরিয়া কন্যা বারয় দিল পাও। 

দেখিয়া চিন্তিত হইল তার বাপ-মাও || 

যুরা২ না যায় অঙ্গের বসন করে টানাটানি। 

তারে দেখ্যা পাড়ার লোকে করে কানাকানি || 

কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি । 

দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের «কলি ।। 

আঘাঢ় মাস হীরাধরের আশার আশে যায়। 

বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করি উপায় || 

শায়ন যাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে। 

এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা৪ রাট়িৎ হইছে ।। 

ভাদ্র মাসে শান্ত্রমতে দেবকার্ধ্য মানা | 
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা ॥। 

আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে । 

এও মাস গেল বাপের পূজার আন্দেসে* ॥ 
কাতিক মাসেতে পাইব কাত্তিকসমান বর । 

মন নাহি উঠে বাপের আইল যত ঘর || 

আগণ+ মাসে রাঙ্গা ধান জমীনে ফলে পোনা । 

রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা ॥। 

পৌথ মাসে পোঘা আন্ধি দেশাচারে দোষ । 

এই মাপ গেলে হইব বিমার সস্তোদ্ব || 

১ সাইর সরসিরে »সঙ্গীদের | ২ ঘুরা স্থির রেজা; . 

, * শারনস্শাবণ। ৪ বেউলা। _ বেলা | * সাড়ি রাড; বিবযা । 
* আন্দেসে  আযোদপুযোদে 1 " আগণ সক অগুরারণ । 



ননুয়া ৬ 

মাধ মাসে করমি» আইল হীবাধরের খাড়ী 1 

একে একে দেখে বাপে সন্বন্ধ বিচারি।। 

চম্পাতলার সোনাধর এক পুত্র তার । 
দেখিতে সুন্দর পুত্র কাত্তিক কুমার | 

আড়ায়ৎ পুড়ায় তার আছয়ে জমীন। . 

হীরাধর কয় বংশে সেও অকুলিন।। 

আর এক করমি আইল দীধলহাটী হইতে । 

ধনে জনে সেও ভাল সকল কথা কইতে | 

ঘরের ভাত খায় সে যে গোয়াইলভর। গরু | 

কাঠাতে মাপিয়। তুলে ধান-চাউল সরু | 

বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিঘম লেঠ। | 

ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা৪ || 

উত্তপে সুসুঙ্গ হইতে আইল আরও ঘর । 

অবস্থা-বেবস্থা তার অতিশয় সুন্দর || 

ধানে চাউলে মহাজন চাইর পুত্র তার। 

এক এক পুত্র যেমন তার দেব অবতার || 

ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাওৎ পছন্দ বাহার । 

লড়াই করিতে আছে চাইর গোটা ধাঁড়* || 

ভাত ফালাইয়া ভাত খায় চিন্তা-ভাবনা নাই। 

মহায়োগীর বংশ বল্যা কন্যা দিতে নাই ॥ 

এমন কালে করমি গেল সম্বন্ধ কিতে। 

চান্দ বিনোদের বিয়া কৈল” বিবিমতে || 

কার পুত্র কোথায় বাড়ী সকল জানিয়া। 

বাপে ভাবে হেথায় কন্যা দিব কি না বিয়া | 

» করমি-ঘটক। | ২ আড়া ₹- ১৬ কাঠায় এক আড়া। 

৬ সকল কথা কইতে». সকল দিক দিয় দেখিলে । ৪ টা. খোটা ; লিল্সা। 

* দৌড়ের নাও» বাইছ খেলার নৌকা! (180108 ০5০৪)। 
* লড়াই - * - ধাড় ০ 501005702100115 1 

৭ অহায়োগীর বংশ." বংশে কাহারও কুষ্ঠব্যাধী ছিল! ৮ ফৈল-ফহিল, পৃশাষ করিল । 



৬৪ সৈষনসিংহ-গী তিকা 

বরত পছন্দ হয় কাত্িক কমার | 

বংশেতে কূলিন সেই যত হালুয়ার | 

হালুয়া গোষ্টার মধ্যে বড় বাপের বেটা | 

বংশেতে কূলিন সেই নাই কোন খোটা । 

এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া । 

“কেমন কইরা এমন ঘরে কন্যা দিবাম বিয়া 

এক কাঠা তুই নাই খলা১ পাতিবারে। 
কেমন কইরা বিয়া দিবাম কন্যা এই ধরে || 

একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছানি। 

কেমনে খাইব কন্যা উচিছলার* পানি ॥। 

বাপের দুলাল কন্যা দুঃখ নাহি জানে। 

পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব পরাণে ॥ 

একমুষ্টি ধান নাই লক্ষ্মীপূজার তরে। 

কি খাইয়! থাকব কন্য। দরিদ্রের ঘরে ॥ 

পাটের শাড়ী পিল্দ্যা* কন্যা সুখ নাহি পায়। 

হেন ধরে কন্যা দিতে মন লা জয়ায়৪ ||" 

করমি ফিরিয়। গেল সম্বন্ধ না হয়। 

চান্দ বিনোদের মায় ডাক্যা সবে কয়।। 

এহা। শুন্যা বিনোদের মা চিস্তিত হইল । . 

পুত্রের রাখিতে মন দৈবে নাহি দিল || 

আঁচা আচিঘ সকল কথা চান্দ বিনোদ শুনে । 

বৈদেশে যাইতে বিনোদ দড় করল মনে | ১---৮২ 

১ খলা». খোল, ধান শুকাইবার শ্বান। 

* উচিচছলার-ধরের চাল হইতে যে জঙ্গ পড়ে। 

* পিল্সা!. পরিধান করিয়া । 

* জুয়ার» যোগ্য হয়, যোগ্য মনে হয় লা। 

*.আচা জাচিস্মইঙ্গিত ছারা 



মলুয়। ৬৫ 

(৯) 

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন 

ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়ের আগে ঝয়। 

“গিরে৯ বস্যা উচিত মা থাকতে নাহি হয় || 

কামাই রোজগার নাই ঘরে নাই ভাত। 

এমন করিয়া কেমনে রইব কূলজাত || 

বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে । 

বৈদেশ যাইতে তোমার পুত্র বিদায় যে মাগে।।? 

ঘরে আছিল পানিভাত বাইরা২ পিল মায়। 

কাচালক্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায়।। 

মায়ের পায়ের ধুলা বিনোদ তুল্যা লইল শিরে। 

বৈদেশে "যাইতে বিনোদ পথে মেলা করে ।। 

কড়া শীগারী বিনোদ পিজরা লইল হাতে । 

এক' বারে উতবিল সনরাইয়ের৩ পথে || 

বৈদেশেতে যায় যাদু যদুর দেখা যায়। 

পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায় || 

বাশের ঝাড় বনজঙ্গলে পুতের পিষ্ঠে পড়ে । 

আখির পানি মুছ্যা মায় ফির্যা আইল ঘরে ।। 

এক' মাস দূই মাস তিন মাস যায়। 

ছয় সাত আট করি বচছর গোয়ায় || 

“কি কর বিনোদের মাও কি কর বসিয়া । 

তোমার পুত্র বিনোদ আইল দেখ বাইর হইয়া || 

আইসাছে তোমার যাদু দূই আখির তারা |” 

ডাক শুনিয়া পাগল মাও পন্থে হইল খাড়া || 

দেখিয়া পুত্রের মুখ এক বচছর পরে । 

অভাগী দৃঃখিনী মায়ের দুই নয়ান ঝুরে || 

১ গিরে-্গৃছে। ২ বাইর» বাড়িয়া । 

এ সরাইয়ের চটির, হেটেলখানার । 
9--1018 33-, 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী । 

ইনাম ঝকশিস্ পাইল কত কইতে নাহি পারি || 

রাজের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে। 

কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখ্য। দিল তারে || 

কামলার১ কাম বিনোদ তাও ভাল জানে । 

ভালা কইর৷। বান্ধে বাড়ী সূত্যা নদীর কাশেখ || 

আট চালা চৌচাল৷ ঘর বাদ্ধিয়৷ সুন্দর | 

ভালা কইর৷ বান্ধে বিনোদ বার-দূয়াইর। ঘর || 

শীতল পাটা দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া । 

উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহার! || 

ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম। 

দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান || 

মাছুয়াপক্ষীর পাখ দিয় সাজ্য়াও বানায়। 

কামল। ডাকিয়া বিনোদ পুঙ্ছুনি কাটায় । 

বাড়ীর সামনে পুক্ষনি জলে টলমল । 

এক মায়ের এক পুত পরানের সখল। 

পাড়াপড়সি কয় মাও যড় ভাগ্যবতী । 

এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধা হাতী || 

এক পুতের গুণে তার লক্ষ্মী বান্ধা ঘরে। 

ধনসম্পদ হইল তার দেবতার বরে || ১-৪৪ 

(১০) 

বিবাহ 

এরে শুন্যা হীরাধর কোন কাম করিল। 

কন্যার বিয়ার লাগ্যা ভাটুয়া৪ পাঠাইল || 

ভাটুয়া আসিয়া কয় বিনোদের মার আগে। 

কন্য। বিয়া করাও তুষি সমুখের মাঘে || 

১ ঝামলার - জনমন্ছুরের | ঘ কানে অতি নিকটে। 

« নাজুয়া _ সাজসজ্জা | ৪ ভাটুয়া _ ভাট, ঘটক। 



মলুয়া ৬৭ 

কথাবার্তা হইল স্থির ন৷ রইল বাকী। 

গণক ডাকাইয়া বাপে দেখে পাঞ্জিপথি | 

পাজিপ*থি দেখ্যা গণক বিয়ার লগ্গ করে। 

চল্যা গিয়৷ হইব বিয়া শশুরের ঘরে | 

ঠাটঠমকে বিনোদ হইল আগুগার ৯ । 

ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল সোয়ার || 

আগে পাছে বাদ্য বাজে ঢোলডগর। 

বরযাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর২ || 

হা খিলই* ছাড়ে আর তুয্রি শত শত। 

বাদ্যভাও লইয়া চলে রুসনাই৪ করি পথ ॥। 

উপস্থিত হইল লোক হীরাধরের বাড়ী। 

অগণ? পৃষ্ন্যাৎ চান্দ বিনোদে নিল যত নারী || 
জয়াদি৬ জকারণ দেয় কত ঝাড়ে ঝাড়। 

গীতবাদ্য করে যত নারী চমৎকার || 

তবেত মলুয়ার মাও খুড়ীজেঠী লইয়া । 

সোহাগ মাগিতে” মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া || 

খুড়ীর সোহাগ জেঠীর সোহাগ আর মাসীপিসী। 

সোহাগ মাগে কন্যার মাও মল উদ্োশি || 

পৃশুরবাড়ী গ্রিরা কন্যা থাকুক সোহাগে। 

তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে || 

মাথায় লক্ষ্মীর কুল অঞ্চলে খুড়িয় | ৯ 

সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া || 

উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া। 

বন্দনা করিল আগে তিন আবা১০ দিয়া || 

১ আগুগার _ অগুসর | ২ নাগর -_যূৰকবৃন্দ। ও ধিলই- একরূপ বাজি । 
৪ রুসনাই » আলে! | € অর্গ। পুছ্যা - অর্ধ দিয়। সুছিয়া, বরণ করিয়া । 
» জয়াদি-জায় দেওয়া পৃভৃতি। ৭ জুকার- জোকার (জয়-জযকার শব্দ হইতে)। 

৮ “সোহাগ সাগা” লভালবাসা চাওয়া । এখনও পুর্ণবঙ্গে কোন কোন স্থানে পৃচলিত আছে, মেয়ের 
মলের জন্য আত্মীয় ও পাড়াপড়শীদের নিকট আশীব্্বাদ চাওয়া | | 

৯ মাথায় * * * , ঘুড়িয়া সু লক্ষ্শির কুলা মাথায় করিনা তাহা অঞ্চল দিয়া বিরিয়া ! 
১০ আবা-- ঠোট হাত দিয়া আঘাত করিয়া “আঁবা” “আব” শব্দ ফলা 



৬৮ মৈমনসিংহ-গীতিক। 

চিমঠিয়া১ তুলে সবে দয়ারের মাটী। 

সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কটি কটি॥। 

হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দুরে। 

এরে দিয়া সোহাগ ভাল সাজায় সুবিস্তরেৎ || 

পাছে পাছে গীত গায় পাড়ার যত নারী । 

সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী || 

চুরপানি৩ দিল মায় টুপায়৪ ভরিয়। | 

ধন« মন৬ ছয়াইল যতন করিয়া || 

ধন ছুয়াইল মায় ধন পাইবার আশে। 

শন ছুয়াইল মায় জামাইর অভিলাঘে ॥ 

নান্দিমুখ আদি যত শুত কাধ্য শেঘে। 

শুভলগে হইল পরে বিয়া অবশেষে || 

পাশ। খেলায় চান্ন বিনোদ মলুয়ারে লইয়া । 

পাশায় হারিল বিনোদ চিতের লাগিয়া || 

ফুলশয্যা করে বিনোদ রাত্রি হইল শেঘ। 

সেই দিন ভাবে বিনোদ ফিরনে নিজ দেশ || 

কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা । 

এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাতনা || 

কালরাইত গিয়া বিনোদের শুতরাইত আইল। 

শয়ানমন্দিরে বিনোদ শয়ান করিল || 

ঘরেতে জ্বলিছে বাতি সাজুয়ার তার! ৭ | 

শয়ানমন্দিরে মলুয়া সামনে হইল খাড়া || 

নিশিরাইত পইড়া আইল* ঘুমে ঢুলে আখি। 

চিত্তে খুসী হইল বিনোদ মলুয়ারে দেখি |! 

» চিমঠিয়া - চিমুটি দিয়া।  সুবিস্তরে ₹ ভাল করিয়া, পূর্ণ ভাবে। 
৩ চুরপানি - চোর পানি (ভ্ত্রী-আচার)-_যুন্ায় ঘটে জল ও পাঁচাট ফল এবং অঙ্কুরী লুকাইয়। রাখ হয়, 

বিবাহের পর বর যেই ঘট হইতে অঙ্গুরী ও ফলাদি বাহির করেন। 

৪ টুপা-ুমূলায় ঘট। « ধন অর্থ, মুদ্রা। 

৬ মন-্«একরপ গাছের কাঠ। * সাজুয়ার তারা _ সাঁজের (সন্ধ্যাকালের) তারা । 

“ নিশিরাইত......আইল-ুগভীর রাত্রি হইল। 



মলুয়া ৬৯ 

টানিয়া অঙ্গের বাস যতনে শুয়ায়১। 

মাথা হইতে ঘোমটা বিনোদ টানিয়া লামায় |! 

কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা | 

আন্ধাইরৎ ঘরেতে যেমন জলে কাথ সোনা || 

এইদধপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল । 

চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল || 

শিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্যার পায়। 

সেই কেশ লইয়া বিনোদ মেযুবী৩ খেলায় | 

“কি কর পরাণের বন্ধু শুন মোর কথা । 

আজি রাতে মানা দেও খাও মোর মাথা || 

না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি। 

মধু ন! আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি ॥ 
খিধা লাগলে তাপ্তা৪ ভাত জুড়াইয়া সে খায়। 

এমন হইতে বন্ধু তোমায় না জুয়ায় || 

পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে। 

বেড়ার ফাক দিয়! তারা তোমায় দেখিছে || 

ভূঘণের রুণুঝুণ শব্দ শুনি কানে । 

পরিহস করবে তারা কালিক বিহানে || 

পরদীমণ্ নিবাইয়া বন্ধু আজি কাট নিশি। 

চিত্তে ক্ষেমা৷ দিও বন্ধু না বানাইও দোষী || 

নিবিয়া ঘরের বাতী অন্ধকার হইল । 

শুভক্ষণ শুভ রাইত পোয়াইয়া গেল ॥| 

পরভাতে উঠিয়া কন্যা! বাসি জল দিয়া। 

হাত পাও ধোয় বিনোদ পিড়িত বসিয়া || ১-৭৬ 

১ শুয়ায়-ুশয়ন করায়। ২ আন্ধাইর _ অন্ধকার | 

৩ মেধুরী-চুল লইয়া অঙ্গুলী দিয়া একরূপ খেল।। 

৪ তাণ্তা - গরম । « পরদীম _ পরদীপ। 



মৈমনসিংহ-গী তিকা। 

(১১) 

ঘরে ফেরা 

আজি ব্লাত্রে যাইব বিনোদ আপনার বাড়ী । 

সঙ্গেতে করিয়া লইব আপনার নারী || 

মায়ে কান্দে বাপে কান্দে কান্দে মাসীপিসী । 

পরের ঘর যায় ঝি কান্দে পাড়াপড়সি 11 

“পরের লাগ্যা পাল্যা৯ অত করিলাম বড়। 

আমরারে২ ছাড়িয়া মাও যাইবা পরের ঘর 11? 

ডাক ছাঁড়্যা কান্দে বাপে বিলাপ করে মায়। 

“আজি হইতে কন্যা আমার পরের ঘবে যায় ||: 

বিলাপ নাই সে কর মাও ছাড়হ কান্দন !* 

কি কি দ্রব্য দিবা সঙ্গে করহ সাজন || 

ঝাইল৩ পেটেরা দিল সঙ্গেতে করিয়া । 

সজ' মসলা দিল থলিতে ভরিয়া || 

আরও সঙ্গে দিল মাও চিকনের চাইল । 

তৈলসিন্দুর দিল খেয়া! বিশ্রির ধান || 

“বড় দূঃখু পাইছ মাগো থাক্যা আমার বাড়ী । 

এই জন্মের লাগ্যা যাইবা অভাগী মায় ছাড়ি || 

ভালা কইরা খাক)5 মাও শশুরের ঘরে । 

পাড়াপড়াসি যাতে মন্দ না কহিতে পারে |” 

দধি ভোজন করি বিনোদ খাত্রা যে করিল। 

শ্বশর-শাশুড়ীর পায় পন্বাম করিল || 

জেগাখুড়া গুরুজনে পরনাম জানায় । 

বিয়া কইরা! চান্দ বিনোদ আপন ঘরে যায় || 

» পালা ল পালিয়া | ৎ আনসরানে 2 আমাদেরে । 

৩ ঝাইল--ঝালি : ঝাপি। ৪ থাক্য - থাকিও। 



িলুয়া 8১ 

“কি কর বিনোদের মাও গিরেতে বসিয়া! । 

তোমার পুত্র বিনোদ আইছে রইদ্রেতে ঘামিয়! || 

কি কর বিনোদের মাসী ঘরেতে বসিয়া | 

তোমার চাদ্দ বিনোদ আপে নয়া বউ লইয়া || 

কি কর বিনোদের মাসী বেস তুমি ঘরে। 

সোনার ছত্র আন্যা ধর চান্দ বিনোদের শিরে 11" 

ধানদৃব্ব দিয়া পরে আঘিয়া পুছিয়া | 

চান্দ মুখ লইল মায়ে মুছিয়া মুছিয়৷ || 

মায়ের চরণ বন্দ্যা যাদু লইয়া পায়ের ধুলা । 

পথে আইতে চান্দ মুখ হইয়াছে কাল || 

বউগড়া ১, লইল মায় পিড়িতে বসিয়া | 

ঘরের লক্ষী ঘরে মায় লইল তুলিয়া | 

জয়াদি জ্কার দেয় পাড়ার যত নারী। 

রাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে তরি ॥ 

সোনারাপা দিয়া সবে বউয়ের মুখ দেখে । 

খুড়ী মাসী জেঠচী যত সবে একে একে ॥। 

এই মতে হইল যত মঙ্গল আচার । 

এই মত মায়ের স্থুখ হইল অপার || 

বাড়ীর শোভা! বাগবাগিচা ঘরের শোভা! বেড়া । 

কুলের শোভা বউ-_শাশুড়ীর বুক জুড়া।। 

বউ পাইয়া বিনৌদের মা পরম সুখী হইল । 

ঘরগিরস্থি যত সব যতনে পাতিল |। ১-:৪৪ 

(১২) 

কাজীর বিচার 

পবেত হইল কিবা শুন দিয়া মন। 

লুচচা দুঘমন কার্জী কৈল বিড়ম্বন || 

১ বউগড়া - বউাটিকে | ৎ কৃলের- ফোলের। ৩ জুড়া »* জোড়া ॥ 



৪২ 

১» আশা. আশয়। 

মৈমনসিংহ-গীতিকা 

বড়ই দুরস্ত কাজী ক্ষেমতা অপার | 

চোরে আশা১ দিয়া মিয়া সাউদেরে* দেয় কার৩ || 

ভালামন্দ নাহি জানে বিচার আচার । 

কুলের বধ বাহির করে অতি দুরাচার | 

একদিন দুঘমন কাজী পন্থে আনাগুনি । 

জল ভরিতে ঘাটে যায় বিনোদের কামিনী || 

দেখিয়া! সুন্দর নারী পাগল হইল । 

ঘোড়াতে সোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল ।। 

ভূঁয়েতে বাইয়া৪ তার পরে লহ্বা৷ চুল। 

সুন্দর বদন যেমন মছয়ার ফুল || 

আখির ফাকেতে« তার নাচয়ে খঞ্জনা | 

এরে দেখ্যা নিত্তি নিত্তি কাজীর আনাগুন। || 

আনাগুন৷ কইরা কাজী হইল বাওরা * | 

ব্াখিতে ন। পারে মন করে পক্ষী উড়া? | 

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী কোন কাম করে। 

একবারে বসে গিয়া কূটুনির” ঘরে ॥ 

গেরামে আছিল দৃষ্ট নেতাই কুটুনি। 

তার স্বভাবের কথা কিছু লও শুনি || 

বয়সেতে বেশ্যামতি কত পতি ধর়ে। 

বয়স হারাইয়া অখন বসিয়াছে ঘরে ॥ 

বয়স হারাইয়! তবু স্বভাব না যায়। 

কুমন্ত্রণা দিয়া কত কামিনী মজায় || 

চুল পাকিয়াছে তার পড়িয়াছে দাত। 

এতেক করিয়া অখন জুটায় পেটের ভাতি।। 

২ সাউদেরে _ সাধুরে। 

* কার. কারাবাস। ও বাইয়া  বাহিয়া | 

« ফাঁকেতে 5 অবকাশে । ৬ বাওর] - পাগন্স। 

৭ পংক্ষী উড়া- পাখী যেক্ধপ হাত হইতে উড়িয়। যায়, ভাহার মন সেইরূপ হইল। 

৮ কুটুনিস কুই্নী 
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মলুয়া খু 

কাজীরে দেখিয়া বুড়ি ফোন কাম করে। 

কাঠালের পিড়ি দিল বৈসনেধ তরে | : 

“কিসের লাগ্যা আইছুইন১ আইজ দুয়ারে আমার । 

কোন জনোর ভাগ্যি মোর নাহি জানি তার |” 

কাজী কয় “কুটুনিলে৷ তরে দিবাম সোনা । 

করিবা আমার কাজ হইয়া সামিনা ২ || 

সাতখুন মাপ তোমার আমার বিচারে। 

এই কাম করলে তোমার কপাল যাইব ফিরে ॥ 

যেমন কইরা আমার ঘোড়া বনে ছোটা খায়। 

তেমন কইরা বেড়াইবা না! গঠিবত৩ দায় || 

ছনেতে বান্ধিয়া দিব তোমার ঘরখানি। 

ধনদৌলত যোগাইবাম যাহা লাগে আমি || 

পর গেরামেতে যাইতে পশ্থে আনাগুনি ।৪ 

জলের ঘাটে দেখনাম এক সুন্দর কামিনী ॥ 

পরিচয়-কথা তার শুন দিয়া মন। 

চান্দ বিনোদ সে যে আমার দুঘমন || 
দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায়। 

গোলাপের মধু তায় গোবরিয়া* খায় ॥ 

ছুতানাতা ধইর! তুমি যাও তার বাড়ী। 

একলা পাইবা যখন সেই ত জুন্দরী।। 

আমার মনের কথা কইও তার আগে। 
ধনদৌলত তার সুবিস্তর লাগে* ॥ ৮ 

তারায় গাখিয়া তার দিয়াম গলার মালা । 
দেখিয়া তাহার রূপ হইয়াছি পাগলা ॥ 

১ আইছুইন - আসিয়াছেন। ৭ সাহিনা সাবধান । ও গঠিষ ২ যাঁটবে। 

৪ পর ---আনাগুনি- ভিন গ্রাে যাইবার জন্য জামি পথে চলাফেরা করিতেছিলাম | 

* গোবরিয়া »* গোবরা পোকা (“কে শিখান তোরে এই বিদ্যে, গোবর পোকা হয়ে বসিলি পদ্য, থাক্ 

থাক থাক্, হয়ে দীড়কাক, ঠোকর দিলি শিবনৈবিদ্যে।'” গোপাল উড়ে)। 

_* সুবিদ্তর লাগে্তার জন্য খুষ ভাল করিয় ব্যবস্থা করিব.। 1, 
10--1918 3. া, 



মৈষন সিংহ-গীতিকা 

নিখা যদি কত্ে ষোক্ে ভাল মত চাইয়া | 

আমায় খসে যত লারী রইব বান্দি হইয়া || 

পোনা দিয়) বেইরা দিবাম সবক্রবাঙ শরীর | 

সাতখুন মাপ তার বিচারে কাভীশির || 

সোনার পালক্ষ দিবাম সাক্সয়া১ বিহ্ছান। 

গলায় গাথিয়া দিবাম মোহরেক থান || 

দিবাম কাকের কলসী সোনাতে বান্দপিয়া | 

নাকের বেসর দিবাম তায় হীরায় গড়িয়া 1” 

এতেক বলিয়া কাজী নিজ ঘরে যায়? 

এই দিকে কুটুনি মাগি চিত্তয়ে উপায় || 

ভাবিয়া চিস্তিয়া নেতাই যায় বিনোদের বাড়ী । 
তিন ডাক মারে তারে নষ্টা দুষ্টা বুড়ি ।। 
“কি কর বিনোদের মা কি কর বসিয়! ৷ 

অনেক দিনে আইলাম বাড়ীত তোমারে চাহিয়া * 

শুনিয়াছি নয়া বউ আনিয়াছ ঘরে। 

এই মত বুন্দর নারী নাহিক সহরে || 

চক্ষে নাই সে দেখি আমি কানে নাই ০ শুনি। 

কিমত তোমার বউ দেখাও সেকসানী ||: 

এই মত নিম্ভি নিম্তি আনাগুনি করে। 

এক দিন একলা খাঠে পাইল মলুয়াবে || 

কারীর ষযতেক কথা তাহারে জানায় । 

একে একে কথ সব কহে মলুয়ায় || 

“তুমিত ঘরের বধু অঙ্গ কাঞ্চা সোনা । 
রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্িৎ নমুনা | 

বিচারের মালীক কারী দেশের পরধান। 

কইবাম তার পকল কথা না কবিবাম আনন || 

» সাঁজুর। . লাজ-সজজ্জাধুক্ষ | . » চাহিয়া» লাগিয়া | 

ও হাখ--- আল .আলস্যথা! করিত সঃ। | 



বজুয়া গু 

তোষার রূপ দেখ্যা কাঙ্খী হইয়াছে ফান] | 

অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দিব কাচা সোনা || 

নিখা যদি কর তারে ভাল মত চাইয়া ৭। 

তার ঘরের ধত নারী রইব বান্দি হইয়া || 

সোনা! দিয়া বেইর! দিব সব্বাচ শরীর । 

সাতখুন মাপ তোমার বিচারে কাজীর || 

সোনার পালক্ক দিব সাজুয়া বিছান। 

গলায় গাথিয়া দিব মোহরের থান || 

দিব যে কাকের কলসী সোনাতে বাদ্ধিয়৷ | 

নাকের বেসর দিব হীরায় গড়িয়া 11” 

ভয় পাইয়া কন্যা কাকের কলসী ভরে। 

একবারে ডলে কন্যা আপনার ধরে | 

মনের কথ জান্তে না দেয় পাছে পাছে যায়। 

শাশুড়ী ঘরেতে নাই না দেখে উপায়।। 

আর বার কথার ফাঁদ ফাদিল কৃ নি। 

রোঘিয়া কহিল মলুয়া, “শুনলো কৃট্ট,নি || 

স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তরে। 

থাকিলে মারিতাম ঝাটা তর পাকৃনা৩ শিকে || 

বয়স গিয়াছে তল মরবি আজিকালি। 

লোকের দৃগ্ধমন তুই দুই চক্ষের বালি।। 

কুল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে । 

সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া৪ সকলে ।। 

কাজীরে কহি'ও কথা নাহি চাই* আমি । 

রাজার দৌসর* সেই আমার সোয়ামী | 

আমার সোয়ামী. সে যে পর্বতের চূড়া | 

আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া * | 

১ ফাঁপা » পাগল । ২ চাইয়া» বিবেচনা কিয়া । * পাকৃনা ০ পরুফেশযুক | 

২ লাগরিয] -লগরের স্বীলোক।  * চাইস্ শুনিতে চাই। » দোলর -- ভুল্য। 

« বাণ-দৌড়ের ফোড়া » রণক্ফেত্রে যে ঘোড়া বিপক্ষকে দলন করিতে ছুটিয়া বাক! 



খত মৈমনসিংহস্গীতিকা 

আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চাল ৯ । 

না হয় দুঘষন কাজী নউখের২ সমান || 

অপমান্যা৩ বুড়ি তুমি যাও নিজের বাড়ী। 

কাছজীরে কহিও কথা সব সবিস্তাি || 

দুঘমন কৃকুর কাজী পাপে দিল মন। 

ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরদ্ঘন || 

ধাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমার লক্ষ পর্মাই পাইয়া | 

থানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাথি দিয়া || 

আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধন। 

তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন | 

জাতে মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী । 

মনের আপছুস মিটাক তারা সাত নিখা করি ।।& 

সেই মতে আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা । 
কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা || 

বয়সেতে বুড়া তুই মা-বাপের বড়। 

তে কারণে ছাড়িলাম যাও নিজ ঘর 11” 

অপমান পাইয়া তবে নেতাই কুটুনি। 

সকল কথা কয় তবে কাজীর সামনিৎ || 

শুনিয়া দূঘমন কাজী গুসা* যে হইল । 

পরতিশোধ দিতে তবে সম্লা" যে আটিল।। 

বিনোদের উপরে কাজী পরণা৮ জারি করে। 

হকম লিখিয়া দিল পরণা উপরে || 

১ চালস্চা | ' * নউশের 7 লখেষ। 

ও অপমান্যা 7 অপষানকারী | 

« মনের -- করি. তাহারা সাতবার লিখা করিরা তাহাদের মনের আপশোষ বিষ্টাক। 

* লামনি্প সামনে | : *» গুসাসু খোসা (রাগানিত)। 

৭ সঙ্লা _ কৃপরাষশ। | ৮ পরণা মদ পরওয়ালা | 



মলুয়া গগ্ 

সার্দি কইন্বাছ তুমি গেছে হন্সমাস ৷ 

নজর মরেচা১ রইছে তোমার অপরকাশ* || 

আজি হইতে হণ্তা মধ্যে আমার বিচারে । 

নজর মরেচা তুমি দিবা দেওয়ালেরে || 

নজর মরেচা যদি নাহি দেও তুযি। 

বাজেণ্ড হইব তোমার বত বাড়ী জী ||" 

পরণা হইল জারি বিনোদের উপরে । 

ভাব্যা নাহি' পায় বিনোদ কোন কাম করে| 

পঞ্চশত বূপ্যা* সে যে কমবেশী নয়। 

কোথায় পাইব বিনোদ ভাবয়ে চিন্তয় | 

ফান।৪ বেকরার« হইয়া ভাবিয়া চিত্তিয়া | 

এই মণ্তে হপ্তা কাল গেল যে চলিয়া || 

আর বার পরণা কাজী জাহীর করিয়া । 

বাজেপ্তড করিল জমী ঝাওা গারি* দিয়া | 

স্ুখেতে আছিল বিনোদ কপালের ফেব্ে। 

আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে || 

ঘরের ধান ফুরাইয়া দুঃখেতে পড়িল। 

হালের বলদ বেচ্যা কিন্যা বিনোদ খাইল। 

দূধের গাই বেচ্যা খাইল ভাবিয়া চিত্তিয়া | 

বিনোদের মাও কান্দে মাথা থাপাইয়া ? || 

রঙ্ষিনাত আটচালা ঘর তাও বেচা খাইল। 

একখানি ঘর মাত্র বাড়ীতে রহিল || 

১ নজর ষরেচা _ বিবাহের সময় দেওয়ানকে নজর দিতে হইত, এই নজরের নাম ““নব্জর ময়েচা” | 

২ অপরকাশ- অপ্ুকাশ, তুমি দিয়েছ এপ প্রকাশ নাই-_-অর্থৎ দেও নাই । 

৬ রূপ্যা সু (রূপায়া) রৌপ্যযুদ্রা । ৪ ফানা _ উন্মাদবৎ। 

« বেকয়ার** অন্থিযচিত ; চজকৃমান্ের মতে বেহাল: । | 

* ঝাও। গারি_ বংশদণ্ড পু তিয়া। * থাপাইয়া _ থাবর়াইয়া ৷ 

৮” রজিনা স্ কারকার্ষের সভ্গজিত। | 



বৈমনসিংহ-গীতিক। 

সেও খানি বেচে কিদা ভাবে মনে মন। 

গাছের ভলাতে রইবাম করিয়া শয়ন || 

আমি রইলাম গাছের তলায় তাতে ক্ষতি নাই। 

প্রাণের গোসর মলুয়ারে রাখি কোন ঠাই ।। 

বুড়াকালে মাও মোর বড় পাইল দূঃখ। 

উবাসে কাবাসে তার শুখাইল মুখ ||" 

এক দিন কয় বিনোদ মলুয়ারে চাইয়া ১। 

“বাপের বাড়ীত যাও তুমি মায়েরে লইয়! | 

পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাহি জান। 

ফুলছিটুকি২ নাহি সয় তোমার পরাণ | 

ভাল৷ কাপড় ভালা চোপর উবাস* নাহি জান। 

কেমন কইরা অত দুঃখ সহিবে পরাণণ। 

মাও আছে বাপ আছে জাছে সোদর ভাই । 

ভালবাস্যা রইবে তুমি তাহাদের ঠাই | 

কড়ার ভিখারী আমি রইবাম গাছের তলে । 

অত দুঃখ তোমার নাহি সহিবে শরীলে৪ || 

শুনিয়া মলুয়া তবে কহিতে লাগিল। 

“বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া! হইতেই গেল ।। 

বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায় । 

তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায় | 

সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া | 

বড় জুখ পাইবাম তোমার চনামিতি* খাইয়া || 

প্লাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী। 

মলুয়া নহেত সেই সুখের আশারী* || 

শাকভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি । 

দিনের শেঘে দেখলে যুখ হইবাম সুখি ।। 

* চহিয়া সুলক্ষা করিয়া । ২ ফুলছিট্কি _-ফুলেক্স ঘা (ছিট্কি _ চাধুক)। 
৬ উবাস ০ উপবান। | হও শরীমে-শরীয়ে। 

* চনুাবিতি ০ চয়ণাহত। ৬ আশার ম্মন্জাশানিত, ইচছুক্ষ | 



মলুয়া শী 

পিরখিষির১ সুখ মোর তোমার পাকের ধূল।। 

বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা । 

বিদেশে যাইতে বিনোদ মনে কৈল স্থির 

এই কথা শুন্যা মলুয়৷ উতক1 অস্থির || 

“না দিব প্রাণের বন্ধু না দিব ছাড়িয়া । 

ছাড়িব আভাগ্যা পরাণ উবাস করিয়া || 

আঞ্চল পাতিয়া থাকবাম গাছের তলায় । 

বনেতে খুরিবাম ঠিক কহিলাম তোমায় 11”, 

(১৩) 

নিদারুণ অর্থকষ্ট 

নাকের নথ বেচ্যা মলুয়৷ আঘাঢ়মাস খাইল। 

গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল ॥| 

শায়ণমাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়,ত বেচে। 

এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ।। 

হাতের বাজু বান্ধা! দিয়! ভাদ্রমাস যায়। 

পাটের শাড়ী বেচ্যা মল্গুয়। আশ্বিনমাস খায় || 

কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কান্তিক গোয়াইল। 

অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিল।। 

শতালি৪ অঙ্গের বাস হাতের কক্কণ বাকী । 

আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের খাকী || 

ছেড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে। 

একদিন গেল মলুয়ার দুরস্ত উবাসে | 

ঘরে নাই লক্ষ্ীর দানা এক যুইঠ খুদ। 

দিনরাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ || 

১ পিরথিষির .. পৃিবীর | ূ ৭ উতকা। -উতাবা । 

* খাড়,. ল। ৪ শতালিন- একশত তালি । 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

শাক সাজনা খাইয়া তবে দুই দিন যায়। 

দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বুক ফাট্যা যায় ।। 

আপনি উবাস থাক্যা পরে নাহি কয়। 

সোয়ামী-শাশুড়ীর দুঃখু আর কত সয়।। 

লাজত মানের ভয় আর নাই রক্ষা ।১ 

অখন করিবে মাত্র বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ।। 

এরে দেখ্যা চান্দ বিনোদ কোন কাম করিল । 

ঘরের স্ত্রীর কাছে কিছু ফুইদৎ না করিল ॥। 

মাদেরে না কইয়া বিনোদ রাব্র নিশাকালে । 

বৈদেশে করিল মেলা পোঘমাস্যা দিনে || 

(১৪ ) 

অদৃষ্টের ফের 

এমন দুঃখু কালে কাজী কোন কাম করে। 

ফিরিয়া পাঠাইল সেই নেতাই কুটুনিরে || 

কৃট্টনি আসিয়া কয় “বড় বাপের ঝি। 

পরের লাগ্যা দুঃখু কইরা তোমার হইব কি।। 

কাজীর ধরে গেলে দাতে কাট্যা* খাইবা সোন। । 

উপাস করিয়া কেন হও ক্ষিধায় ফালা || 

এই মুইঠ চাউল নাই ঘরেতে তোমার । 

এমন শরীরে দুঃখু কত সহে আর।। 

ফিরিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দোয়াবে ৪ | 

মরি করিয়া তুমি সাদি কর তারে 

ধান ভান সূতা কাট না সাজে তোমায় । 

এমন অঙ্গে ছিডা 'কাপড় শোভা নাহি পায় || 

১» লাজত -- -রক্ষা লাজ এবং মানের ভয় আর রক্ষা কর। যার লা। 

৭ কইদ.- (স্কট) পৃকাশ। 

৩ কাটা ০ কাটিয়া । ূ | ৪ দোয়ারে - দুয়ারে । 



সলুরা চঠ 

সাকেনে বেশর নাই কানে নাই ফুল। 

সবর্বাক হছগাছে তোষায় ধৃতুরার ফুল ।। 

সোনাম জড়িয়া দিব অজ যে তোঙগার। 

কাজীয়ে কৰিয়। লার্দি খরে যাও তায়” 

রভ্তজবা আখি কন্যা কৃটনিরে কয়। 

“কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সর।| 

বিদেশে গিয়াছে সোয়ামী বড় পাই তাপ। 

তর মুখ দেখলে কুট্রনি মোর বাড়ে পাপ।। 

আন্ধাইরে কাটিব আমি দৃ:খের দিবারাতি। 

কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাখি।। 

পরের ধান বান্যা খাই এও বড় সুখ । ১ 

তর কথ শুন্যা আমি বড় পাই দুখ ।। 

ভিক্ষা করি খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে। 

কড়ার আশ নাহি করি দুঘমন কাজীর ধারে ॥ 

পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের শমান। 

তর যে কাটিব নাক কাজীর কা্টব কাণ ।। 

পরানে মারিব তরে মুখ থুবরিয়] | 

বাপের বাড়ী দেই আগে পত্র পাঠাইয়া ||” 

বৈমুখ হইয়া বুড়ী বাড়িতে ফিরিল । 

কত কষ্ট করে তবু শ্বীকরি না গেল।। 

সোয়াঞী বিদেশে গেছে বাড়ী হইল খালি । 

পাড়াপড়শির যত লোক করে বলাধলি | 

এই কথা গুনল যদি মলুরাক্থ মায়। 

পঞ্চ ভাইয়েরে দিয়া খবর পাঠায় |1 

সাজ্যা আইল পঞ্চ ভাই বাপের বাড়ী নিতে। 

পঞ্চ ভাইয়ে দেখ্যা মলুয়া লাগিল কান্দিতে ॥ 

১ তের -  . খু »৬পয়ের খান বাবিয়া খাই, ইহাও জানায় খুব সুখ । 

« খুকি ভীষন । 
127-09258 ৪. 



যেষনসিংহ-গীতিক। 

ভাইয়ে বইনে নিল্যা কাশো গলা ধরাধকি । 

“প্রন দুঃখের কথা কেমনে পাশরি | 

পঞ্চ ভাইয়ের বইম আছল।১ বড় আদরের । 
ভান দেখ্যা দিলাম বিয়। কপালের ফের ॥ 

পঞ্চ বউয়ের অঙ্গে নাহি ধরে সোনা । 

তোমার অঙ্গ খালি দেখ্যা হইয়াছি ফান! || 

অঙজেতে মৈলান২ বসন শত জোরা তালি। 

ধুলামাটী লাগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি॥ 

খালি ভুমে পইরা৩ বইন শুইয়। নিদ্রা যায়। 

শীতল পা্টী ধরে দেখ তুল্যা রাখছে মায় ॥ 

ঘুমাইতে না পার বইন মশার কামরে | 

আবের পার্থ! ঝালুয়াইর৪ মশইর টাঙ্গাইল* তোমার ঘরে || 

তাত ফালাইয়া ভাত খাও বাপের বাড়ী। 

উবাস কইরাছ বইন শুন্যা দুঃখে মরি|। 

অত খেজানত আর না টানায় প্রাণে। 
সোয়ারী* পাঠাইব বল কালুকা বিয়ানে ॥ 

খানে চাউলে গোলা ভরা কত লোকে খায়। 

আমার বইনের উবাস প্রাণে বরদাস্ত না পায়।। 

বার বঞ্ছর পালছে মায় কোলেতে করিয়া। 

কড়ার কাম না করছে বহন বাড়ীতে থাকিয়া || 

আলুফা জিনিঘ বত কেউ ন! খাইয়৷। 

ছোট বইনের লাগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়া | 

এও বথা শুন্যা মাও হইছে পাগলিনী। 

তিন দিল খর্যা মায় না খায় অলুপানি ॥ 

বাপের বাড়ী না যাও বদি কাইল বিয়ানে তুমি । 

উবাস থাকিয়া মায়ে ত্যভিব পরালি | 

১ আল! - ছিলে। * মৈলান লিন । ও পাইয়া 7 পড়িয়া । 

৪ ঝালুরাইস ». ঝালরবুক্ত, অথব। 'কালুর।' নামক স্বালেক্স। « টাকাই টাঙানো আছে। 

* সোরারী -- পাক্চি বা ভুলি। * আলুক। ₹ দুন্ধধাপা 4 



মনুযা 

হয়ে নাছি জলে জাল১ সন্ধ্যাকালে বাতি। 

তেরাত্র কাঙ্গিয়া মাও পোহাইয়াছে রাতি।** 

পঞ্চ ভাইয়ের গল ধইরা কালয়ে জুন্পরী | 

“কি কহিবাম দুঃখের কথা কইতে নাহি পারি || 

ভালা রে দিছল। বিয়া ভাল! বরের কাছে। 

কেমনে খণ্ডাইবা দূংখ কপালে যা আছে।। 

শৃশুরবাড়ীত থাকবাম আমি করিয়াছি মন। 

সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বৃন্দাবন || 

যা-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চ ভাই। 

শাশুড়ীর সেবা কইরা বর্শা আমি চাই ।। 

ধরেতে 'আছয়ে বুড়া খইয়াৎ কেমনে যাইবাম। 

মায়েরে কহিও আমি সেইখান না থাকবাম | 

পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেখ্যা তারার মুখ। 

কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা রইব বুক || 

বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে। 

কি দেখ্যা মায়ের কও এই দুঃখু পাশরে || 

এই কথা শুনিয়া তবে তার পাঁচ ভাই। 

জানাইল সকল কথ বাপ-মায়ের ঠাই || 

সৃতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীয়ে লইয়া । 

এই মতে দিন.কাটে দুঃখু যে পাইয়া ।। 

মাষ-ফাক্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া । 

চৈত্র-বৈশাখ গেল আশায় রহিয়া | 

তষ্ঠটমাস আম পাকে কাউয়ার়৩ করে রাও। 

কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ।। 

আইল আঘাচমাস মেঘের খর থারা। 

সোরামীর চালগ মুখ না যায় পাশরা | 

১ জাল -- (আল) উন্ুনের আগুন। 

₹ খইয়া»*ধুইয়া | ও হাতিয়া -্ফাক। 



যৈষনসিংফ্-গীতিকা। 

মেখ ভাতে ক গরু দেওয়ায় ডাকে রই | 

পোক্বানীল্ল কথা ভাবে খালি হবে শুইক্সা || 

শায়ন যাসেতে লোকে পূজে মনসা | 

এই সাপে আইব সোয়ামী যনে বড় জাশ! 11 

শীয়ন গেল ভাদ্র গেল আশ্বিন সাপ যায়। 

দূর্গাপূজা আইল১ দেশে শব্দে শুনা বায়।। 
মনের দুঃখ মনে রইল আশ্বিন যাস গেল। 

পৃান্ম কালেতে সোয়ামী ঘর না আসিল || 
যার ধন্গে পুত্র লাই তার কত দৃঃখ। 

পৃজার উচছবে২ তার পরাণে নাই সুখ ।। 

কাকি যালেত্েে বিনোদ বিদেশ কানাইয়া ৩। 

ঘরেন্ে আইল বিনোদ মায়েরে ডাকিয়া || 

দিন নাই বাইত নাই মায়ের আখি ঝুড়ে। 

মা বলিয়া কে ডাকল আইজ দুঃখিনী মাতয়নে | 

কাদাইর টাকা দিয়া বিনোদ নজর আছি দিল। 

বাজেণ্ড* আছিল জমী খালাস হইল || 

আটচালা বাদ্ধিল বিনোদ যতন কিয়া 1 

হরঘিতে শুইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়া || 

বিরহ-বিচেছেদের কথ! দুঃখের কাহিনী । 

একে একে বিনোদেরে শ্ুনায় কামিলী || 

মেওয়া মিশি সকল মিঠা মিঠা, গজাজল । 

তার খাক্ষ্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ।। 

তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে আুখ। 

তান থাকা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ।। 

ভার থাক্যা' মিঠা যদি পাক হারালো খল । 

সকল থাকা? খ্ধিক হযিঠা বিরহে হিলন |] 

১» আইল. আসিল ৷ * ইউউচচ্ছবে - উত্পবে । 

৩ ফাবাইকা ০০ অর্জন কমিয়া ! | 

ও বাজেপ্ »যাজেয়া, মাহ জদিগারাকভূক অধিকৃত হইয়াছিল । 



বলুক . : সি 
(১৫) 

হস্ত সমস্যা 

এরই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয় যায়। 

অপরেতে হইল কিবা শুন সমুদায় | 

দূরন্ত দূদ্ঘমন কাজী কোন কাম করে। 

সল্লা করিয়া বিনোদেরে ফালাইল ফেরে ॥ 

পরণা কন্িল জারি বিনোদের উপ । 

“পরমা সুল্র নানী আছে তোষার ঘর ।। 

সিন্দুকি১ জানাইল বার্তা দেওয়ান সাবের কাছে। 
পরীর যত, নারী এক তোষান ঘরে আছে ।। 

পরণা করলাম জারি তোমার উপর। 

আজি হইতে হপ্তাকাল দিনের ভিতর || 

তোমার ঘরের নাতনী দিবা দেওয়ানের কাছছে। 

এতেক করিলে তোমার গর্দান যদি বাচে।। 

হপ্তা হইলে পার হইবে মরণ । 

পরণা করিলাম জারী এই বিবরণ ।।” 

হাটুতে পাতিয়া মাথা চিত্তে বিনোদ খরে। 
হারিণা পড়িল যেমন বাধের কামযে || 

বমে মাইবৃঘে* টানাটানি বিনোদে লইয়া |: 
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিবিয়া ॥ 

হণ্ডা হইলে পার পেয়াদা মির্দা আসি। 

ধরিয়া বাবিয়া বিনোদের গলায় দিল ফাঁসী || 

বিনোদেরে ধইর্যা নেয় কাজীর বরাতেও। 
- এনিচার খরির! কাজী লাগিল কহিতে | 

“ছুকম তাষিল নাই করহ আমার । 

রাখি সুন্পর নারী ঘরে আপনার || 

মিক্দুষি »» গুধচয়। * মাইনৃঘে » যানুছে । » নযাতে »* লন | 



৮৬ মৈমনলিংহ-গীতিকা 

হকুষ করিল কাজী পেয়াদা পশ্চানে৯। 

“বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইক্ষার সয়দালে | 

জেতায়২ রাখির়। তারে কহ্বরে মাটি দিও। 

তার ঘরের নারীরে কাড়িয়া আনিও | 

জাজিরপুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙ্গির। 

তাহার হাউলীতে৩ নিয়া করিও হাজির 11” 

হুকুম পাইয়া যত পের়াদ। মির্দাগণ। 

বিনোদে ধরিয়া লয় নিরলইক্ষার চর || 

বিনোদের মায় কান্দে মার্টতে পড়িয়া। 

হায় হার আমার যাদু গেলরে ছাড়িয়া | 

বসে যদি নিত পুত্রে না থাকিত আড়ি। 

মাইনৃঘের হাতে গেল প্রাণ ফেমনে পাশরিঃ ॥ 

পিঞ্জরের পাখী মোর হৃদয়ের নলি। 

একেবারে গেল মোর বুক কইর্যা খালি ||” 

শিয়রে বইস্যা মলুয়া মায়েরে বুঝায়। 

মলুয়ার চক্ষের জলে জমিন ভাইস্যা যায়| 

কান্দিয়া কাটিয়া মলুয়া কোন কাম করে। 

পঞ্চ ভাইয়ে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে« | 

বিনোদে ধরিয়া নিল কার্জীর পেয়দাঁয়। 

কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদায় | 

পত্র লিখিয়া মলুয়া কোন কাম করে। 

কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন করে | 

বছকানের পালা কোড়া ইসারাতে জানে। 

উইরা গেল সোণার কোড়া ভাইয়ের বিদ্রমানে ॥ 

১ গণ্চানমে » পশ্চাতে ? ₹ জেতায়স্ জীবিত অবস্থায় । 

৬ হতির্সী * হাবিলি, প্রাসাদ, ধড়লোকের বাড়ী । 

৪ পাশকি্বিস্বৃত হই। 

* আড়াই অক্ষয়ে” অপ কথায় । ময়দামতীর গান, ধর্পৃজার ফখ। পৃত্ৃতিতে জামরা “ বিহি ন 

সয়্ে"র কথা অনেখবার পাইয়াছি। 



বলুয়া ৮৭ 

পত্রে পইড়া পঞ্চ ভাই ফোন কান কনে! 

লাঠি-্কাটা লইয়া যার নিরলইক্ষার -চয়ে 11 

হারাদি কাজীয পেয়াদা কাটিছে কবর। 

পঞ্চ ভাই উপলীত হইল 'তদাস্তর || 

লাঠি সাইব্যা বিনোদেরে আছান১ করিল । 

মনুয়া বইনের কাছে পাছুরী২ চলিল | 

দেখে বিনোদের মাও মাটিতে পড়িয়া | 

আছাড়ি পাছাড়ি কান্দে পুত্রেরে ডাকিয়া | 

শুনা ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুশ্রী । 

রাবণে হরিয়া নিছে শ্ীরামের নারী ||. 

খালি পিজরা পইড়া রইছে উইরা গেছে তোতা। 

নিব্যাছে নিশার দীপ কইরা আম্ধাইরতা * || 

পঞ্চ ভাইয়ে গড়াগড়ি মাটিতে পড়িয়া । 

চান বিনোদে কান্দে যলুয়ারে ডাকিয়া || 

বুকের পাঞ্রর ভাঙ্গে বিনোদের কাননে । 

বার অন্তরায় দুঃখ সেই ভাল জানে ॥ 

“পইরা রইছে জলের কলর্সী আছে সব তাইঃ। 

ঘরের শোভা মল্লু আমার কেখল ঘরে নাই | 

পইরা রইছে ঘর-দরজা পার্টির বিছানা । 

কোন জনে হরিয়া নিছে আমার কাঞ্চা সোনা || 

পইর। রইছে বাগ-বাগিচা সকলি আদ্ধাই। 

কোন ব৷ পথে গেল মলুয়। উদ্দিশ লা পাই ||” 

কান্পিয়া কাটিয়া বিনোদ কোন কাম করে। 

হাইরা* পিজনার কাছে. গিয়া জিজ্ঞাসে কোড়ারে || 

১ আছান ০ মু । ট পাছুরী ০ পশ্চাৎ। 

* জান্ধাইরততা -- আখার । * সব তাই-লকল জিনিবই। 

« হাইন্হ্.- হাড়িয়া, ছাক্ধিদের পৃন্ধত 1? অণধ। হাীর (হাঁড়ি) মত ব্হদাকৃতি । 



মৈমনসিহ্হ-গীতিকা 

“বলেক্স ফোড়া যনের কোড়া। জন্যকাবের তাই । 
তোমার গন্য বদি আমি সঙ্লুয উদ্দিশ পাই ।।” 

মায়েরে লইয়া বিমোপ ফোড়া সঙ্গে লইল। 

বাড়ীঘর ছাইড়া বিনোদ গেশাশয় হইল || - 

(১৬) 

দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে মলয় 

হাউলাতে বসিয়া কালে মলুয়া সুষ্লরী | 
পালক ছাড়িয়া বসে জর্মীন উপরী || 

আরাম খানা আরাম পিনা আইন্যাছে বান্দির । 
-সাহ়নে খাড়া দেওয়ান সাব মাথার দিছে কিবা ১।। 

» কিতা »৮ শখ । 

রা 

“আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও । 

দুশ্মনি করিয়া আর মোরে না ভারাও ॥। 

আরাম খানা খাইয়া বস পালক্ক উপরে । 

পিথিমীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে | 

দিলি হইতে আইন্যা দিবাম অগ্রি-পাটের সাড়ি। 

লাফের বেসর দিবাম তোমায় কাকা সোণার গড়ি ।। 

বানী গাসী আছে যত লেখাযুখা নাই! 

অনুগত হইরা তাষা মানিবে করমাই (স)॥। 

পালকে বলিয়া ভুমি ককগিবে আরাম । 

ভনাবে থাকিবে বালা হইয়া গোলাম ||” 

হঝিপা পড়িয়া যেমন বাধের কামড়ে। 

কাইন্সা কাইন্দা কয় মলুরা দেওয়ানের গোচকে !। 

“বান মাসের বর্ত২ মোর নয় যাস গেছে। 

পরভিষ)।৩ করিতে আর তিন মাস আছে ॥। 

ভন শুন দেওয়ান সাব কহি যে তোমারে । 

পরতিজ্ঞা করহু তুমি আমার গোচরে |! 

ধর্তঞ্পযত। * পায়াতিইং »৬খসিটী । 



মলুয়া 

না খাইব উচিছছ অনু ন! ছুইব পানি। 

এক জালে খাইব অন্ন আলু ও আলুনি ॥ 

পালকে শুইতে মোর দেবের আছে মানা। 

জমিনে শুইব আমি আঁচল বিছানা || 

পরাচিত্ত১ করি আমি ব্রত না ভাজিব। 

পরপুরুঘের মুখ কতু না দেখিব | 

এই তিন মাস মোর ন। আইস অন্দরে । 

সময় হইলে গত বলিবাম তোমারে || 

এহার অন্যথা হইলে হইবা দুষ্মন | 

বিঘ-পানী খাইয়া আমি ত্যজিবাম জীবন ||" 

এক মাস দূই মাস তিন যাস গেল । 

তিন মাস পরে দেওয়ান কোন কাম করিল || 

মুখেতে সুগন্ধি পান অতি ধীরে ধীরে। 

জুনালী২ রুমাল হাতে দেওয়ান পশিল অন্দরে || 

দেওয়ানে দেখিয়া মলুয়া বড় ভয় পাইল । 

বাধের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল ।। 

“তিন মাস গেছে কন্যা ভাড়াইয়! আমায়। 

সত্য করিয়া কন্য। ভাবিতে যোয়ায়ত || 

জমিন ছাড়িয়া আস পালক্ক উপরে । 

অন্তরে হইয়া খুসী ভজহ আমারে | 

দিলারাম কন্যা তুমি কর দেল খোস। 

তোমার স্বামীর মুক্ত করব না রইব আপৃশোঘ ||" 

কন্যা বলে “কাজী মোরে বড় দুঃখ দিল। 

অবিচার করি মোর সোয়ামীরে মারিল || 

কিবা যুক্তি দিবা স্বামীর কি কহিবাম তোমারে । 

জেতায় বাখ্যা কবর দিছে নিরলইক্ষার চরে || 

» পরাচিত -পারশ্চিন্ত | 

২ সুনালী _ সোনালী | ৬ যোয়ার- যোগ হয়। 

৮৯ 
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হেন কাজী থাকতে নহে মলে মিলন । 

যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ।।” 

হুকুম করিয়া দেওয়ান কোটালেরে বলে। 

“কাজীরে ধরিয়া শী দেও নিয়া শূলে।1” 

পরণা ছকুম লইয়া পেয়াদা মির্দা যায়। 

এ্ীদিনে মনের দূংখ মলুয়া মিটায় || 

খসী হইয়া মলুয়া তবে দেওয়ানে কহিল। 

“বার মাসের বার দিন বাকী মাত্র রইল |! 
এই বার দিন তুমি বারদস্তি করিয়া । 

কোড়া শিকারে যাইতে সাজাও ভাওয়ালিয়। ১ || 

জানহ পসোয়ামী মোর ভালত শিকারী | 

সদাকাল ঘরে থাকি আমি তার নারী ॥। 

বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি। 

একেবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি ||" 

দিন ক্ষেণ আুস্থির হইল যাইতে শিকারে । 

হেথায় সুন্দরী কন্যা কোন কাম করে ।। 

ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া । 
যত্ব করি পাল। কোড়া দিল উভাইয়া || 

পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পানৃসী নাও করে ২। 

ছল করিয়া তার! কোড়া শিকার ধরে || 

বিস্তার ধলাই বিল পদ্যফুলে ভরা । 

কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা | 

সঙ্ষেতে মলুয়া কন্যা পরমা জুন্দরী | 

পারুসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরী।। 

১ ভাওয়ালিয়া ০ বড় নৌকাবিশেঘ | 

 পানুসী »-* করে পানসি নৌকা ভাড়া কযে। 

৩ বিস্ঞার ৬. পু শশ্ত, বিস্তৃত । 



১ উনৃতস্উপুড় 

সলুয়া ৯১ 

লাঠির বাড়ীতে ছিল যত দারী মাঝি। 

উবুত১ হইয়া জলে পড়ে করে কাজিমাত্সি ২: 

পঞ্চ ভাইয়ের পার্সীখান। দেখিতে সুন্দর । 
লচ্ফ দিয়ে উঠে কন্যা তাহার উপর | 

আষট দারে মারে টান জ্ঞাতি বন্কুজনে। 

পহ্গী উড়া করে পান্সী ভাইজা পদ্াৰনে | 

সোয়ামী সহিত মলুয়৷ যায় বাপের বাড়ী! 

ছীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী ॥ 

(১৭) 

আত্মীয়গণের নিষ্টুরতা 

এ দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন। 

দৃষ্মনি করিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ | 

কেহ বলে মলুয়া যে হইল অসতী। 

মুপলমানের অনু খাইয়া গেল তার জাতি || 

তিন মাস ছিল মলুয়া দেওয়ান সাবের ঘরে। 

কেমনে রাখিল প্রাণ না জানি কি মতে।। 

বিনদের মামা সে যে জাতিতে কৃূলীন। 

হালুয়া দাসের গুষীর মধ্যে সেই ত প্রবীন ।। 

“ভাইগ্রনা৬ বউযজের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি । 

জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি ।।” 

সগ্ধন্ধে বিনোদের পিসা কুলের বড় জাক। 

সে কয় “জামার কখা না শুনিলে পাপ।। 

তিন মাপ রইল কন্যা দেওয়ান সাহেব ধরে। 

কি দিয়! রাইখ্যাছে পরান কে কহিতে পারে 1” 

ভাবিয়া চিস্তিয়া বিনোদ কোন কাম করিল। 

ধায্নাণের পাতি দিয়ে পরাচিত্তি করিল || 
1 

« ফাঙিমাক্ধি ৩ চেঁচাষেচি | ৬ ভাইগুনা-ভাগে |  ৪-পাতি৬ব্যবস্থী)। 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

পন্াচিক্তি করিয়া বিলোদ ত্যজে ঘরের নারী । 

আন্ধারে লুকাইয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী ॥। 

“কোথা যাই কানে কই মনের বেদন। 

্বাীতে৯ ছাঁড়িল যদি কি ছাড় অশবন ||” 

পঞ্চ ভাইয়ে বলে “বইন না কান্দিও তুমি । 

শীঘ কইরা বাপের বাড়ী লইয়া যাইবাম আমি || 

ভাত-কাপড়ের অভাব নাই চিন্তা না করিও । 

বাপের বাড়ী থাকব! তুমি পরম জ্বী হইও 11”, 

বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় না বুঝে সুন্দরী ৷ 

“বাইর কামুলী২ হইয়া আমি থাকবাম সোয়ামীর বাড়ী .; 

গোবর ছিডা* দিয়াম আমি সকাল-সন্ধ্যাবেলা । 

বাইরের যত কাম আমি করিবাষ একালা || 

অনজন না নিতে না পারিব আমি । 

ভালা দেইখ্যা বিয়া কর জুন্দরী কামিনী 1”? 

পঞ্চ ভাইয়েরে মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া । 

“ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া || 

বুড়ি শাশুড়ী মোর না দেখে না শুনে । 

কেমন কইর্যা কাটবে দিন এমন গুজরাণেও 11", 

তঙাতি বন্ধু মিলি তবে বিবাহ করায়। 

বাইর কামুলী মলুয়ার মনে দুঃখ নাহি পায় ।। 

বাইর কাষুলীর কাম করে মনের সম্ভোঘে। 

সর্তীনেরে রাখে কন্যা মনের হরঘে || 

তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী। 

যতন করিয়া সেবে সোয়ামী-শাশুড়ী || 

১» কআ্বাসীতে ম্স্দাষী । * বাইর ফামুলী ০ যাহির়ের দাবী । 

* -ছিতা »৮ ছিটা, ছড়া! ৪ স্জরাপে ০ অবস্থায়, হাজতে ( 



মলুয়া ৯৩ 

(১৮) 

- স্বৃতের জীবনপ্রান্তি 

শুইয়াছিল অভাগী মাও আপনার ঘরে । 

স্বপন দেখিল সে রাব্র নিশাকালে || 

ঘুমতে উঠিয়া বিনোদ ভাতের দিল তাড়া । 

অভাগী মাঞ্জ উইঠ্যা বলে চাউল নাই কাড়া৯ || 

বিনোদ কহিছে মাও শুন মোর কথা । 

'শীগ্গীর কইরা রান্ধ ভাত খাও মোর মাথা || 

কোড়া-শিকারে আমি যাইবাম দূর স্থানে । 
বিদায় মাগিছি মাও তোমার চরণে |17 

রীধিতে বাড়িতে ভাত দেরী নাহি' সয়। 
ঘরে ছিল পানিভাত তাই খাইয়া লয় || 

পানিভাত খাইয়া বিনোদ পন্থে মেলা দিল। 

কোড়া-শিকারেতে যাইতে মায়ে পনামিল২ || 

ডাইন হাতে হাইর। প্রা বাম হাতে কোড়া। 

দূপইরা কালে বিনোদ পন্থে দিল মেলা || 

পন্থে আছিল বইনের বাড়ী উঠিয়া বসিল। 

ভাইয়েরে দেখিয়া বইন কান্দিতে লাগিল ॥। 

হেথা হইতে চলে বিনোদ বইনেরে কহিয়া । 

গহিন কাননে গেল কোড়া হাতে লইয়া || 

দুক্বাক্ষেত্রের মধ্যে বিনোদ কোড়া হালা৪ দিল । 

হাইরা পিজ্রা হাতে লইয়া কোড়ারে ছাড়িল || 

কৌঁড়! না ছাড়িয়া বিনোদ কোন কাম করিল । 

বন ছোবার« আড়ালে বিনোদ আসিয়া বসিল || 

১ ফাড়া কাঁড়া, গাঁটা, পরিক্চৃত। ৎ পসাসিল ৮ পুণান করিল। 
৬ গাহিমঞ্দগতীয় । ৪ ছালা নু ছাড়িয়া । « ছোষায়» বোপের | 



৯৪ মৈষলসিঞ্হ- 1 

ছোবায় ছিল কালসাপ কোন কাম করিল । 

কানি স্াঙ্গুলের মাঝে ছ্ছোব যে মারিল || 

কালকুট বিঘ হায়রে উজান ধাইল। 

মন্তকে উঠিল বিষ ঢলিয়া পড়িল ।। 

“উইরা যাওরে পশুপাঙ্থী কইও মায়ের আগে । 

আমি বিলোদ মারা গেলাম এই জঙ্গলার মাঝে |। 

সাক্ষী হই'ও চন্দ্রপূর্যায সাক্ষী হইও তুমি। 

বিন। দোষে কালনাগে দংশিল মোর প্রাণী ॥ 

কোন জনে জাঁনাইব কথা অভাগির্লী মায় । 

জনোর মত না দেখিলাম সুন্দর মলুয়ায় || 

বাড়ীঘর পইরা! রইল বেবান৯ পাস্থরে২ | 

বাড়ীঘর থইয়া বিনোদ এইখানে মরে 111 

পশ্ছেতে পথিক' যায় “কোন বা দেশে ঘর। 

মায়ের কাছে কইও আমার এইনা খবর 11?" 

সন্ধ্যাবেলা খবর দিল পথের পথিকে । 

“তোমার বিনোদ মারা গেল পড়িয়া বিপাকে | 

আউলাইয়া মাথার কেশ পন্থে মেলা দিল । 

যেখানে বিনোদ মাও তথায় চলিল || 

নাকেতে নিশ্বাস নাই মুখে নাই কথা । 

ভূমে আছাড় খাইয়া পড়ে অভাগিনী মাতা || 

ধরাধকি কইরা সবে বিনোদ আনে বাড়ী । 

ভূমেতে পড়িয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী || 

“হায় প্রভু কোথা গেলা অঞ্চলের ধন। 

তোমারে ছাড়িয়া কেমনে রাখিবাম জীবন ।। 

তোমারে থইয়া কেন মোরে না খাইল নাগে। 

বাইর কাসুলীরে নাহি খায় জঙ্গনার বাঘে | 

ঘাইবে থাকি বাইর কাযুলী বাইরের কাম করি। 

পোয়ামীক মুখ চাইয়া আমি সকল গাশরি | 

১ ৫রবানূ আজান, অনিদ্দিষ্ট । 4 * পান্থ গোছা । 



মরুয়া ৯ 

সেও সাবে বিধাতা মোর উড়াইল ছাই। 

জীবন রাখিতে মোর আর ইচছা। লাই ।। 

আগুনে পশিব জামি প্রভু কোলে লইয়া ৷ 

জলেতে ডুবিব আমি সকল ছাড়িয়া || 

হিজল গাছের ডালে টাঙ্গাইব ফাসী | 

হাম অভাগী নারী কোন বা দোঘের দোধী ।।: 

খবর পাইয়া পঞ্চ ভাই আসিলেক ধাইয়া । 

পঞ্চ ভাই কান্দে বসি মরা কোলে লইয়া || 

মুখের লাল বাইয়া পরে চক্ষের মণি ধুয়া১। 

“কেমন কইরা কাটাইলে আমাদের মায়া || 

পঞ্চ ভাইয়েব্র বইনে সইপ্যা দিলাম তোমার করে 

রাড়ী হইয়া বইন আমার কেমনে থাকবে ঘরে || 

তিন দোষে দোঘী বইন সেও ছিল ভালা । 

রাড়ী হইয়া সইব কেমনে কালবিঘের জালা || 

হাতেতে সোণার শঙক্ক কেমনে ভাঙিব। 

দুঃখের বদন বইনের কেমনে দেখিব |1+ 

“না কাইন্স না কাইন্দ ভাই আমার কথ শুন। 

পরীখাইয়া২ দেখি একবার আছে কিন প্রাণ ।। 

ধাটেতে আছে বাধা এ মন পবনের নাও। 

শীঘ লইয়া তারে ওঝার বাড়ী যাও ।।!' 

পাচ ভাইয়ে পাচ দাড় নায়েতে উঠিল । 

মরা স্বামী কোলে লইয়া মলুয়া বসিল || 

গাড়রী* ওঝার বাড়ী সাত দিনের আড়ি৪। 

এক দিনে গেল মলুয়া গাড়রীর বাড়ী ॥। 

নাকমুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাপা« দিল। 

বুকেতে আনিয়া বি কোমরে নামাইল |. 

» ধুয়া সু যোলা। ২ পরীখাইয়া পরীক্ষা করিরা 
৬ গাড়নী ০ 'গরুড়' উপাধি লাপের ওলঝারা ব্যবহার করিতেম। 

৪ আড়ি. পথ | « থাপা খাবা, থাগর। 



যৈষনসিংহ-গীতিকা। 

কোমরে আনিয়া বিঘ হাটুতে নামাইল। 

হাটুতে আনিয়া বিঘ পায়ে নামাইল || 

পাতালেতে কালনাগ চমকে লইল। 

যখনে নাগিনী বিঘ চুমকে১ লইল | 

বিঘজালা গেল বিনোদ আধি মেইল্যা চাইল । 

পতি জিয়াইয়া সতী ফিইর্যা আইল ঘরে। 

জয় জয় হবনি হইল জ্ড়িয়া নগরে || 

কেউ বলে “বেহুলা জিয়াইল লক্ষ্ন্পসরে | 

কেউ বলে “সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে || 

হালুয়া দাসের গোষ্ঠী করিতে উদ্ধার । 

বংশাইয়।২ সততী কনা! হইল অবতার 

পান ফুল দিয় কন্যায় তুইলা লও ঘরে। 

সর্তী কন্যা হইয়৷ কেন কামুলির কাম করে ।। 

মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী। 

তাহারে সমাজে লইতে কেন দৈমত৩ করি |” 

(১৯) 

শেষ দৃশ্য 

বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সরদার | 

“যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার |” 

বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিত্তিয়া 

“ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্দ ছাড়িয়া 11” 

দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায়। 

এত দুঃখ ছিল তার কইতে না যোয়ার || 

১» চুষঙ্গে সচুযুক দিয়া । * * বংশাইয়া -খংশে আইয়া ১ এই ঘংশে আনিয়া। 

৬ দৈমত স্দুইহত, ছিধা। 



যলুয। ৯৭ 

শিশু বেলায় বড় সুখ বাপে-ভাইয়ে দিল। 

সায়ের কোলে থাইক্যা কন্যা বড় সুখ পাইল।। 

মায়ের নয়নতারা গয়নেক যণি। 

ফুল ছিট্কীর পরি নাহি সহিছে। পৰাণী | 

পাচ ভাইয়ের থাইক্যা১ কন্যার ছিল দর । 

এমন কন্যার দূংখ না সহে অস্তর। 

ভাবিয়া চিস্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায় । 

আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায়।। 

বদনাম কলক্ক যত না যাইব সোয়ামীর | 

পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির || 

ধাটেতে আছিল বান্ধা মন-পবনের নাও। 

দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও।। 

ঝলকে ঝলকে উঠে ভাঙ্গা নাও সে পানি। 

কতদ্রে পাতালপুরী আমি নাহি' জানি || 

উঠুক উঠুক আরও জল নায়ের বাতা বাইয়৷ । 

বিনোদের ভগ্গি আইল জলের ঘাটে খহিয়া || 

“স্তন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তরে। 

ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ধনে |1” 

“না যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী। 

তোমর। সবের মুখ দেইখ্যা ফাটিছে পর্ষাণী | 

উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও। 

জন্মের মত মলুয়ারে একবার দেইখ্যা যাও ।।? 

দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ। 

বক্স না সঙ্ধন্ে মাও পাগলিনীর বেশ ।। 

সিন গো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে। 

ঘরের লক্ষি বউ যে আমার কিইরা আইস ঘয়ে || 

১ থাইকা! ০ খাক্ির। ॥' * দরন্ষ্লয, পচ ভাই অপেক্ষা কল্যা -প্রিততর। ছিল। 

18---8928 2327. 



৮ মৈষনসিংহ-গীতিক। 

ভাঙ্গা যয়ের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘয়ের বাতি। 

তোমারে না ছাইড়া থাকিবাষ এক দিবারাতি 11" 

উঠুক উঠুক উঠুক পানি ভুবুক ভাঙ্গা নাও । 
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাঁও ||: 

ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানি করি কল কল। 

পাড়ে কান্দে হাউড়ী১ নাও অর্ধেক হইল তল || 

একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ-সোদর ভাই। 

জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখাযুখা নাই || 

পঞ্চ ভাইয়ে ভাহক্যা কয় সোনা বইনের কাছে। 

“ভাঙ্গা নায়ে উইঠ্যা বইন কোন বা কাধ্য আছে ।। 

বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ২ কও সত্য করিয়া | 

পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পান্সী দিয়া 1)” 

“না যাইধাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী। 

ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়! সুন্দরী | 

উঠুক উঠুক উঠুক জল ভুবুক ভাঙ্গা নাও। 

মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও ।।” 

বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে. তাঙ্জা নাও । 

“দোইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাও ||” 

দৌইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া । 

“এমন কইরা জলে ভুবে আমার নয়নতারা ॥| 

চাশসূরজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই। 

জাতি বন্ধু জনে আমি আর ত লাই চাই।। 

তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও। 

একটিবার সুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও।। 

ধনে তুইল্যা লদ্বাম তোমায় সমাদ্দে কাজ নাই। 

অলে না ডুবিও কন্যা ধর্দের দোহাই 11" 

ঘাউভী - শাড়ী! / ₹ সোরাদ ০ জতিপ্ার, ইচ্ছা, সাথ । 



অলুক্গা ৮ 

“গত হইয়া শেছে দিন আরত নাই বাজ্কী ।. 

কিসের লাইগ্যা সংসারে কা আর বা কেন থাকি || 

আমি নারী থাকৃতে তোষার কলক্ষ না! বাবে। 

জ্ঞাতি বন্ধু অনে তোমায় সদাই ঘাটিবে১ || 

কলক্ষজীবন মোর ভাসাইব সাগরে । 

এখান হইতে সোযাষী মোর চইল্য। যাও ঘলে || 

ঘরে আছে সুন্দর নারী তার সুখ চাইয়া | 

আখে কর গির-বাস২ আহারে লইয়া || 

উঠুক উঠুক উঠুক পানি ভুবুক ভাঙ্গা নাও । 

অভাগারে রাইখ্যা তুমি আপন যবে যাও ।। 

বাতা বাইয়া উঠুক পানি মাইজ-দরিয়ার কোলে ।? 

জ্ঞাতি বন্ধু জনে কন্যা ভাক দিয়া বলে ।। 

“বড় দোঘের দোষী যেই সেও যায় চলি। 

খোটা উষ্ভঠা যত দোষ আমার সকলি।। 

কপালে আছিল দঃখ না যায় খণ্ডনে। 

কোন দোঘের দোঘী নয় আমার সোক্গাঙ্মী ||" 

“শুনগো শাশুড়ী মোর শত জন্মের মাও। 

এইখানে থাইক71 পলাম আমি জানাই তোমার পাও 11 

সুন্দরী মলুয়া কয় সতীনে ডাকিয়া | 

'স্খে কর গির-বাস সোয়ামী লইয়া || 

আজি হইতে ন। দেখিব। মুয়ার মুখ । 

আমার দৃঃখ পাশরিবা দেইখ্যা স্বামীর মুখ 11" 

পৃূবেতে উঠিল ঝড় গজিয়া উঠে দেওয়া । 

এই সাগরের কল নাই ঘাটে নাই খেওয়া | 

» ঘাটিবে- দোষ কীর্তন করিবে । 

* পির-বাস ০ গুহ-বাস । 



১০৩ মৈমনসিতহ-গীতিক! 

“ডুবুক ভুবুক ভুবুক নাও আর বা কত দর । 

ভুইব্যা দেখি কতদয়ে আছে পাতালপুর 11 

পূবেতে গঙজিল দেওয়৷ ছুটল বিঘম বাও। 

কইবা গেল অন্দর কন্যা মন-পবনের নাও || 

সষাগু 
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“ডাল যে নোয়াইয়। ধরে জয়ানল্শ সার্থী। 

তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী ।।” 

চদ্জ্রার্তী, ১০৩ প্ঃ 

গল আপ পীর এ ভর 4: এট 



চ্তক্রান্বত্ভী 

(১) 

ফুল-তোল। 

“চাইরকোনা পূ্ছুনির পারে চম্পা নাগেশুর । 
ডাল ভাঙ্গ পৃম্প তুল কে তুমি লাগর ||" 

“আমার বাড়ী তোমার নাড়ী এ না নদীর পার 

কি কারণে তুল কন্যা মালতীর হার ||" 

প্রভাতকালে আইলাম আমি পৃন্প তুলিৰারে | 

বাপেত* করিব পূজা শিবের মন্দিরে |" 

বাছ্যা বাছ্যাৎ ফুল তুলে রক্তজবা সারি। 
জয়ানন্দ তুলে ফুল এ না সাজি ভরি।। 

জবা তুলে চম্প৷ তুলে গেন্দা নানাজাতি। 

বাছিয়। বাছিয়। তুলে মলিকা-মালতী | 

তুলিল অপরাজিতা আতসি সুন্দর | 

ফুলতুলা হইল শেঘ আনন্দ অন্তর || 

এক দৃই তিন করি ক্রমে দিন যায়। 

সকালসন্ধ্যা ফুল তুলে কেউনা দেখতে পায় | 

ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী । 

তুলিল মালতী ফুল কনা। চশ্রাব্তী || 

একদিন তুলি ফুল মাল গীঁথি তায়। 
সেইত না মাল। দিয়া নাগরে সাজায় || ১৮১৮ 

১ বাপেতস্বাপ (কর্তৃকারক)। . * বাসা) বাছ্যা ০০ াছির। বারা 



১০৪ সৈমনসিংহ-পীতিকা 

(২) 

প্রেমলিপি 

পরথনে লিখিল পত্র চন্দ্রা গোচয়ে। 

পৃ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে ১ || 

পত্র লেখে অয়ানন্দ মনের যত কথা । 

গনিতি নিতি তোল! ফুলে তোষার মাল গাঁথা || 

তোমার গাঁথা মাল! লইয়া! কন্য। কান্সিলো বিরলে | 

পৃশ্পবন অন্ধকার তুমি চল্যা গেলে || 

কইতে গেলে মনের কথা কইতে ন। জুয়ায়। 

সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায় || 

আচারি২ তোমার বাপ ধর্শেকর্দ্ে মতি। 

প্রাণের দোসর৩ তার তুমি চন্দ্রাবতী || 

মাও নাই বাপ নাই খাকি মামার বাড়ী । 

তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পারি || 

যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চাব্দবদন। 

সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন || 

তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই। 

সব্বস্ব বিকাইবাম€ পাঁয় তোমারে বদি পাই ।। 

আরি হইতে ফুলতোলা সাঙ্গ যে করিয়া। 

দেশাস্তরি হইব কন্যা বিদায় যে লইয়। || 

তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর । 

যোগল* পঙ্গে হইয়া থাকবায* তোমার কিছার ||” ১২০ 

১ আড়াই অক্ষরে -. আড়াই অক্ষরে মহের কথ। অনেক প্]চীন বাঙ্গাল পগিতেই আছে । মরহনসিংহের 
গীতি-কাবাগুলিয মধ্যে জনে জারগায়ই জাড়াই অক্ষরে লিখিত চিঠির কণা পাইয়াছি। অর্থ অতি সংক্ষিপ্ত 

* আচারি »* আচারপুত, নিষ্ঠাবান । * লোপয় »০ তুল্য। 

৪ বিকাইবায ** বিকাইব, বিক্রীত হইব । 
« যোগল ০ বুগজা । রা » থাক্যান ৬০ থাকিব । 



চঙ্জাব্তী ১৬, 

(৩) 

'পঞ্ দেওয়া 

আবে কনে বিলিষিলি সোপার বরণ ঢাকা । 

প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাঁখ। | 

হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্ছাবতী | 

পুষ্প তুলিতে যায় পোঘাইয়া  রাতি || 
আগে তুলে রক্তজবা শিবেরে পৃজিতে । 

পরে তুলে মালতীফল মাল। না৩ গাঁথিতে ৪ || 

হেনকালে নাগর আবে কোন কাম করে। 

পুশ্পপাতে লইয়া পত্র কন্যার গোচবে || 

“ফিল তুল ডাল ভাঙ্গ 'কন্যা আমার কথা ধর। 

পরেত তুলিবা ফুল চম্পা-নাগেশ্বর ||" 

“পুশ তোলা হইল শেঘ বেল! হইল ভারি। 

পবেত হইল বেল] দণ্ড তিন চারি | 

আমারে বিদায় কর না পারি থাকিতে। 

বসিয়া আছেন পিতা শিবেরে পূজিতে ||” 

“আজিত বিদায় লো কন্যা জনমের মত।'' 

চন্দ্রার হাতে দিল আরে সেই পুষ্পপাত ॥। 
পত্র নাইসে* নিয়া কন্যা কোন কাম করে। 

সেইক্ষণ চল্যা গেল আপন বাসরে | ১১৮ 

» আবে --- সাখা - অরূণদেবের স্বর্ণবর্ণ জব (যেষ) ভেদ ফরিয! ঝিলিমিলি করিতেছে-তিনি হবুদ 

ছারা ক্গাত হইয়া উদিত হইয়াছেন (বিবাহের সবয়ে ধর-কন্যারা হলুদ সবার! ক্নাত হন)। 

২ পোথাইয়া ০ পোহাইয়। | 

টি না. অর্থশূন্য। বরঞ্চ “হ।' অর্থে ব্যবহৃত, কথাটার উপর জোর দেওয়ার জন্য না৷ পৃষুজ হইয়া 

থাকে। « মালা লা গাঁধিতে _ মালা গাধিবার জন্য । 
* পত্র নাইলে ০ পত্র হাতে লইর়। | নাইসে-নিরর্থ শব্দ “পরে না লইয়া কন্যা কোন্ কাম করে” এই 

অর্থেই “পত্র নাইসে লইর/ কন্যা” ইত্যাদি ব্যবহ্ৃত। “না" “নাই” পৃভৃতি শব্দগুলি অনেক সমর শুধু গালে 
ধূর। টানিবার জন্য কিংবা পাদপুরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

14--8918 0.7, 



মৈষনসিংহ-গ্গীতিকা 

(৪) 

ংশীর শিবপুজা, কন্যার জন্য বরকামন। 

পৃ্পপাত বাদ্ধি কন্যা আপন অঞ্চলে | 

দেবের মঙ্দির কন্যা ধোয় গঙ্গার জলে ।। 

সন্ভুখে রাখিল কন্যা পূজার আসন । 

ঘসিয়া লইল কন্যা সুগন্ধি। চন্দর্ন || 

'পৃশ্পপাতে রাখে কন্যা শিবপূজার ফল। 

আসিয়া বসিল ঠাকুর আসন উপর || 

পূজা করে বংশীবদন১ শক্করে ভাবিয়া | 

চিন্তা করে মনে মনে নিজ কন্যার বিয়া || 

এত বড় হইল কনা ন। আসিল বর । 

কন্যার মঙ্গল কর অনাদি শঙ্কর || 

বনফুলে মনফুলে পুজিৰ তোমায়। 
বর দিয়া পশুপতি খুচাও কন্যাদায় || 

সন্পুথে সুন্দরী কন্যা আমি যে কাঙ্গাল। 

সহায়-সঙ্জতি নাই দরিদ্রের হাল ||" 

এক' পৃষ্প দিল বাপে শিবের চরণে। 

ঘটক' আইবেং শীষ বিয়ার কারণে ॥। 

আর পৃষ্প দিল বাপ বড়ধরের বর । 

“আমার কন্যার স্বামী হউক দেব পুরন্দর ||" 

আর ফুল দিল বাপ কুূলশীল পাইতে। 

বংশ বড় ভষ্টাচার্বা খ)াতি রাখিতে | 

বর যাগে বংশীদাস ভূমিতে পড়িয়া । 

“ভাল ঘরে ভাল বরে কন্যার হউক বিয়া ||" ১-২২ 

» ৰংশীবদন » বংশীদাসের পরা নাম বোধ হর ছিল বংশীবদন উটানচার্যয 

₹ আইবে. আলিবে। | 



চঙ্গাবতী . ১০৭ 

(৫) 

চল্জার নির্জনে পত্রেপাঠ 

পূজার যোগার দিয় কন্যা নিরালায় বসিল। 

জয়ানলের পুষ্পপাত যতনে খুলিল || 

প্র পইড়ে চশ্রাব্তীর চক্ষে বয়ে পানি। 

কিবা উত্তর দিব কল্যা কিছুই না জানি ।। 

আর বার পড়ে পত্রে চক্ষে বয় ধারা। 

“এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্জরা |1১ 

দেখি শুনি সেই ভাল ফুল তুল্যা আনি। 

বয়স হইয়াছে এখন হইলাম অরক্ষীনি || 

জৈবন আইল দেহে জোয়ারে পানি। 

কেমনে লিখিব পত্র প্রাণের কাহিনী || 

কিমতে লিখিব পত্র বাপ আছে যরে। 

ফুল তুলে জয়ানন্দ ভালবাসি তারে ॥ 

ছোট হইতে দেখি তারে প্রাণের দোসর 1” 

সেই ভাবে লেখে কন্যা পত্রের উত্তর | 

“ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিব। জানি। 

আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী ||" 

যত না মনের কথা রাখিল গোপনে । 

পত্রখানি লেখে কন্যা অতি সাবধানে || 

চন্্রসূ্্য সাম্মী করি মনের দিকে চাইয়া | 

জয়ানন্দ ষাগে বরং ধরা সাক্ষী দিয়া || 

শিবের চরণে কন্যা উদ্দেশে করে নতি। 

পত্র পাঠাইয়া দিল কন্যা চন্দ্রাবতী 1 

পুষ্প তুলিতে কন্যা আর নাহি যায়। 

এই মতে সুখে দূঃখে দিন বইয়া যায় || ১-২৪ 

১ এমন - -- পি্ারা। ০ আমি পিপ্জদ্লাবন্ধ কের মত, আমার মন এসন হইল কেন? 

₹ জায্ালশ্প যানে বর. জয়ানন্পকে বরশ্বন্ধপ পাইতে প্রার্থনা করিল। 



১০৮ নৈমনসিংহ-গীতিকা। 

(৬) 

নীরবে হাদয়-দান 

বাড়ীর আগে ফুট্যা বইছে চল্পা-নাগেশবর | 

পুষ্প তুলিতে কন্যা আইল একেশুর || 

“তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া । 

তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়। ॥ 

বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী-বকুল । 
আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফল ।। 

বাড়ীর আগে ক্যা রইছে রক্তজবা-সারি । 

তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি || 

বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী | 

জন জন পাই যেন তোমার মতন পতি ।। 

বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে কেতকী-দুস্তর ৯ । 

কি জানি লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার 11" 

এইরূপে কান্দে কনা নিরালা বসিয়া । 

মন দিয়া শুন কথ! চল্সাবতীর বিয়া | ১--১৪ 

( ৭) 

বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতি 

একদিন ত না২ ঘটক আইল ভট্টাচার্যের বাড়ী । 

“তোমার ঘরে আছে কন্যা পরসা সুন্পরী || 

কূলে শীলে তুমি ঠাকর চল্ের লমান। 

না দেখি এমন বংশ এখায় বিদামাল || 

বয়স হইল কন্যা রূপে বিদ্যাধরী | 

ভাল ববে দেও বিয়া ঘটকালি করি 11” 

“কেবা বর কিবা ধর কহ বিবরণ । 

পছন্দ হইলে দিব মনের মতন ||: 

১ হৃস্তয় »০ পুর, অনেক । * একদিন ত নাস্একদিন তো? 



চঙ্জাবতী | ১০৯ 

ঘটক কহিল কথ! “নুদ্ধা» গ্রামে ঘর । 

চক্রবস্তী বংশে খ্যাতি কৃলিনের ঘর | 

জয়ানলপ নাম তার কাত্তিক কুমার । 

সুন্দর তোমার কন্যা যোগ্য বর তার |! 

দেখিতে অসুন্দর কুমার পড় য়া পণ্ডিত। 

নানা শাক জানে বর অতি সুপগ্ডিত || 

সূষ্যের সমান কূপ বংশের দুলাল । 

স্ুখেতে থাকিব কন্যা জানি চিরকাল || 

পশ্চিমাল৩ বাতাসে দেখ শীতে লাগে কাটা । 

এখনে ধইরাছে দেখ মধ্যি গাঙে ভাটা || 

আম গাছে নয়া পাতা ধরিয়াছে বউল। 

এই মাসে বিয়া দিতে নাহি গণ্ডগোল ||" 

করকৃষ্টি বিচারিয়া স্বন্ধ মিলায়। 

ভাল বরে কন্যা বিয়া দেওয়া বড় দায়।। 

কৃষ্টি বিচারি কৈল “'সব্ব সুলক্ষণ । 

বরকন্যার এমন মিল খটে কদাচন& | 

কষ্টতে মিলিছে ভাল যখন এই বরে। 

এই বরে কন্যাদান করিব সুস্বরে ||: ১--২৬ 

(৮) 

বিবাহের আয়োজন 

সম্বন্ধ হইল ঠিক করি লগ্র স্থির। 

ভাল দিন হইল ঠিক পরে বিবাহের | 

দক্ষিণের হাওয়া বয় কৃকিল করে রা 

আমের বউলে বস্যা গঞ্জে ভ্রমরা ||... 

১ জুদ্ধা-নুন্ধা নদীর তীনে এই গান ছিলি। ২ থাকিব .” থাকিবে ৷ ৰ 

* পশ্চিযাল সৎ পশ্চিম দিকের । ৪ কপাচন ২ কদাচিৎ, কচিথ। 

« স্ুস্মনে » লিশ্চয় | 



১১০ মৈমনলিংহ-গীতিকা 

নয়া পাঁতা বত গাছে নয়া লতা ঘিরে । 

ভাল দিল ঠিক হইল শঙ্কয়ের বরে | 

সেই ত দিনে হইব বিয়া সবর্ব সুলক্ষণ। 

পানখিল৯ দিয়া করে বিয়ার আয়োজন | 

পাড়ার যতেক নারী পান খিলায়ৎ। 

যতেক নারীতে মিলি তার গান গায় ।। 

জয় জকার গীত আর বাজে ঢুল৩ । 

উঠানে আকিল কত নানান জাতি ফুল ।। 

আধিয়া পুছিয়া সবে পানখিল দিয়া । 

আয়োজন করে সবে উতযোগ হইয়া || 

বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন । 

যতেক দেবতাগণের করিল পৃজন || 

পঁজিল শন্করে আগে দেব অনাদি। 

অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বাধি || 
একে একে কৈল পুজা যত দেব আর। 

শ্যামাপূজা একাচুড়া বনদুর্গা মার | 

অদিবাস হইল শুভ: বিয়ার পুব্বদিনে । 

ক্রিয়াকাণ্ড আদি যত হইল স্্বিধানে || 

চুরপানি ভরে সবে উঠিয়া প্রভাতে। 

গীত জুকার যত হইল বিধিমতে || 

আব্যধিক* করে বাপে মণ্ডপে বসিয়া। 

তার মাটি কাটে যত সধ্ধবা মিলিয়া | 

সেই ল মাটিতে ইটা তৈচ্নার করিয়া । 

পঞ্চ নারী মিলি দিল তৈল লাল দিয়৷ || 

আব্যধিক হইল শেঘ জানি এই যতে। 

সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিষতে || 

১ পানখিপ-- পানে খিলি | রঃ ২ পান খিলায়», পামের খিলি তৈয়া করে । 

৪ আধাবিক - “আত্যুদর়িক'' পুন্ধ | 



চজ্পাবতী | ১১ 

আগে চলে কন্যার মায় ডালা মাথায় লইয়া । 
তার পাছে কন্যার খুড়ি লোটা হাতে লইর। || 

তার পরে যত নারশ গীত জকানে | 

সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে ১-৩৪ 

(৯) 

মুসলমান কন্যার সঙ্জে জয়চন্দ্ের ভাব 

পরখষে হইল দেখ সন্ধা নদীর কলে। 

জল ভঙ্বিতে যায় কন্যা কলসী কাকালে | 

চলনে খঞ্জন নাচে বলনে৯ ককিলা । 

জলের ধাটে গেলে কন্যা জলের ঘাট লালা || 

“কে তুমি জন্দরী কন্যা জলের ঘাটে যাও। 

আমি অধমের পানে বারেক ফির্যা চাঁও || 

নিতি নিতি দেখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস । 

প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ || 

পরকাশ কইরা কইতে নারি মনের কথা ধর। 

তুমি কনা এই জগতে প্রাণের দোসর ||? 

সরমে মরণ আইল কখা কওয়া দায়। 

জলের ঘাটে গিয়! নাগর উকিজুকি চায় || 

লিখিয়। রাখিল পত্র ইজল২ গাছের মূলে। 

এইখানে পড়িব কন্যা নয়ন ফিঝাইলে ॥। 

'সান্দী হইও ইজল গাছ নদীর কলে বাসা | 

তোমার কাছে কইয়া গেলাম মনের হত আশ! || 

এইখান আসিব কন্যা নুন্দর আকার । 

এই পত্র দেখাইও আমার সমাচার |! 

অন্ধকারের সাক্ষী তোমরা চান্দ আর ভানু। 

এইখানে আসিবে কন্যা সোনার বরণ তনু ॥। 

সোনার বরণ তনু কন্যা চম্পকবরণী । 

তার কাছে কাইও আমার দুঃখের কাহিনী || 



১১২ যৈষনসিংহ-গীতিকা। 

ফিরা আসে জলের ঢেউ পারের কাছে খারা । 

এইখান বসিয়। আমি দেখিব পশরা ||” 5 

ভাবিয়! চিস্তিয়া নাগর যুক্তি স্থির কৈল। 

কালি প্রাতে তুলতে ফুল পুষ্পবনে গেল || 

যে খান ফুট্যাছে ফুল মালতী-মললিক। । 

ফাটা আছে টগর-বেলি আর শেফালিক। ॥ 

হাতেতে ফুলের সাজি কপালে তিলক-ছ্ট। । 

ফুল তুলিতে যায় কুমার মনে বিদ্ধ্য। কাঁটা২ || ১-৩০ 

(১০ ) 

ছুঃসংবাদ 

চুল বাজে ডাগর বাজে জয়াদি জুকার। 

মালা গাথে কলের নারী মঙ্গল আচার || 

এমন কালে দৈবেতে করিল কোন কাম। 

পপেতে ডুবাইল নাগর চৈদ্দ পুকঘের নাম || 

কি হইল কি হইল কথ নানান জনে কয়। 

এই যে লোকের কখ। প্রতায় না হয়।। 

পুরীতে জুড়িয়া উঠে ঝ্ঝান্দনের রোল । 

জাতিনাশ দেখা ঠাকুর হইল উতরুল* || 

“কপালের দোঘ, দোঘ নহে বিধাতার । 

যে লেখ লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার || 

মুনির হইল মতিত্রম হাতীর খপে5 পা | 

ঘাটে আপ্যা বিন ঝরে ডুবে সাধুর না 11" 

পাড়া-পড়সি কর “ঠাকুর কইতে না জুয়ায়। 

ফি দিবৎ কন্যার বিয়া ঘটল বিঘম দায় 

১ ফির্যা। - - - পশর।-* যেমন জলের চেউ খানিকটা অগ্সর হইর। পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পারের 

নিকট দাঁড়ায়, সেই সুশ্রী কন্যাও জলের দিকে অগসর হইয়া তেমনি আবার তীরে দাড়াইবে। 

« ষলে বিদ্ধ কাঁটা এ. মনে সেই কন্যার জন্য ভালবাস! কাঁটার ন্যায় বিধিয়াছে। 
৬ উ্রতকল স্উদ্ধিগু । ৪ খসে-ুষ্থলিত হয়। * দিখ ০ ষেবে ! 



চন্দ্রাবতী | ১১ 

অনাচার কেল জামাই অতি দুরাচার । 

যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল যার ||” 

শিরেতে পড়িল বাজ মঠের মাথায় ফোড়১। 

পুরীর যত বাদ্যভাও সব হৈল দর ।। 

ধুলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিরে হাত। 

বিনামেঘে হইল যেন শিরে বজ্ঞাধাত।। ১-২০ 

(১১) 
চন্দ্রার অবস্থ! 

“কি কর লো চক্াবতী ধরেতে বসিয়া ।"" 

সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়া | 

শিরে হাত দিয়া সবে. জুড়য়ে কান্পন। 

শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন || 

না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী। 

আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাঘাণী | 

মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে । 

জানিতে না দেয় কন্যা জল্যা মরে মনে ।। 

এক দিন দই দিন তিন দিন যায়। 

পাতেতে রাখিয়া কন্যা কিছু নাহি খায় ॥ 

রাত্রিকালে শর-শয্যা বহে চক্ষে পালি। 

বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছ্বানি ॥। 

শৈশবের যত কথা আর ফুলতুলা ৷ 

নদীর কলেতে গিয়ে করে জলখেল৷ || 

সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে। 

যুমাইলে দেখিব কন্যা তাহারে স্বপনে | 

নয়নে না আসে নিদ্রা অধুমে রজনী । 

ভোর হইতে উঠে কন্যা যেমন পাঁগলিনী ॥ 

বাপেত বুঝিল তবে কন্যার মনের কাথা | 

কন্যার লাগিয়া বাপের হইল মমতা || 

১ হঠের মাথার কোড়- মন্দিরের উচচশিরে ফৌঁড় (ছিজ্জ) হইল । 
৪৮-৮৮-7955 



১৬১৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

পন্বদ্ধ আসিল বড় নানা দেশ হইতে। 

একে একে বংশীদাস লাগে বিচারিতে || 

চন্দ্রাবতী বলে “পিতা, মম বাক্য ধর। 

জন্োো না করিব বিরা রইব আইবর ॥ 

শিবপূজা করি' আমি শিবপদে মতি। 

দূঃখিনীর কখা রাখ কর অনুখতি ||”? 

অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে | 

'শিবপূজা কর 'আর লেখ বামায়ণে১ 11? ১-২৮ 

(১২) 

শেষ 

নিশ্মাইয়া পাঘাণশিলা বানাইলা মন্দির | 

শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির |! 

অবসরকালে কন্যা লেখে রামায়ণ । 

যাহারে পড়িলে হর পাপ বিমোচন || 

জম্মথ২ থাকিব কন্যা কুলের কৃমারী | 

একনিষ্ট হইয়া পুজে দেব ত্রিপুরারী || 

শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি! 

একরাত্রে ফুটা ফুল ঝুইরা* হইল বাসি ।। 

এমন কালেতে শুন হইল কোন কাম। 

যোগাসনে বৈসে কন্যা লইয়া শিবের নান | 

বমূ বয় ভোলানাখ গাল-বাদ্য করি। 

বিহিত আচারে পূজে দেব ব্রিপুরারী || 

বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর। 

গাছেতে পাকিল আম অতি জুবিস্তর 11 

বারতা লইয়া আসে পত্রে ছিল লেখা | 

চন্রাবতী সঙ্গেতে করিতে আইল দেখা || 

১ চক্জাবত্তীর রামায়ণ মুদ্রিত হয়.নাই, কিন্ত তাহার পাঁওলিপি কলিকাতা বিশৃবিদ্যালরের পুস্তকাগারে আছে। 
* জনুর্খ- আজনু আইবড়। ৩ ঝুঁইরা »- ঝারিয়া 1 



এই পন্রে লিখিয়াছে দুঃখের ভারতী । 

জয়ানন্দ দিছে পন্ত্র শুন চন্দ্রাবতী 1। 

পণ্রে পড়িল কন্যা সকল বারতা ॥ 

পর্রেতে লেখ্যাছে নাগর মনের দৃতখকথা || 

“শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই | 
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই || 
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গল । 

কঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল ॥। 

জাঁতিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে । 

মরণে ডাকিয়া আসি আন্যাছি অকালে ।। 
তুলসী ছাড়িয়া আমি পুজিলাম সেওলা । 

আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা || 
জলে বিঘ বাতাসে বি না দেখি উপায়। 

ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমায় পায় || 

একবার দেখিব তোমায় জন্বাশেষ দেখা । 

একবার দেখিব তোমার শয়লতঙক্ষি বাকা || 

একবার শুনিব তোমার মধুরসবাণনী | 

নয়নলজলে ভিজাইব ব্রাঙ্গা পা দুইখানি || 

না ছুইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া | 

পুণ্যমুখ দেখ্যা আমি জুড়াইব অভ্তরা ১ ।। 

শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবণক্কালের মালা | 

তোমারে দেখিতে কন্যা যন হইল উতালা || 

জলে ডুবি বি খাই গলাই দেই দড়ি। 

তিলেক দাড়াইয়া তোমার চান্দমুখ হেরি || 

ভাল লাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ট জনে । 

জনন মতন হইলাম বিদায় ধবিয়া চরণে || 

এই দেখা চক্ষে দেখা এই দেখা শেঘ। 

পংলারে নাহিক আমার জুখশাস্তির লেশ 11 | 

২ অন্তরা অস্তর, হৃদয় । 



৯১৬ মৈমনসিংহ-শসিতিকা। 

একবার দেখিরা তোমায় ছাড়িব সংসার । 

কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আসার 11”? 

পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষে জলে ভাসে! 

শিশকালের স্বপের কথা মলের মধ্যে আসে || 

এক' বার দূই বার তিন বার করি । 

পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিকষ নাম সারি || 

নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল। 

এক বার দূই বার পত্র যে পড়িল ।। 

“শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা । 

তুমি সে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর বথা 11 

জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে। 

তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে 1177 

“শুন গো প্রাণের কন্যা আমার কথা ধর। 

একমনে পূজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর |। 

অন্য কথা! স্থান কন্য) নাহি দিও মনে। 

জীবন মরণ হইল যাহার কারণে || 

নষ্ট হইল পুজার ফুল ছুইল যবনে। 

না লাগে উচিচষ্ট ফল দেবের কারণে ॥। 

আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল । 

বিধাতা সাধখিছে বাদ সব নষ্ট হইল ॥। 

তুমি যা লইছ মাগো সেই কাজ কর। 

অন্য চিস্তা মনে স্বান লাহি দিও আর 11” 

পরে লিখি চন্দ্রাবতী জয়ের গোচবে । 

পুষ্পদবর্বা লইয়া কন্যা পশিল মন্দিরে | 

যোগাসনে বশে কন্যা নয়ন মুদিয়া | 

একমনে করে পুঁজ ফুলবিল্ব দিয়া | 
শুখাইল আঁখির জল সব্ব চিস্তা দূরে | 

একমনে পূজে ক্ষল্যা অনাদি শক্ষরে 11 
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কিসের সংসার কিসের বাস কেবা পিতামাত। । 

পুর্জিতে তুলিল কন্যা শৈশবের কথা | 

জয়ানন্দে ভুলি কন্যা পূজয়ে শক্কবে। 

একমনে ভাবে কন্যা হর বিশেশ্বরে || 

শাম্তিতে আছ্য়ে কন্যা একনিষ্ঠ হইয়া | 

আদিল পাগল জয়া শিকল ভিডিয়া || 

হার খোল চন্দ্রাবতী তোমারে শুধাই। 

জীবনের শে তোমায় একবার দেখ্যা যাই |। 

আর না দেখিব তোমায় নয়ন চাহিয়া | 

দোঘ ক্ষমা কর কন্যা শেঘ বিদায় দিয়া 11"? 

কপাটে আধাত করে. শিরে দিয়া হাত। 

বনের সমান ককে বুকেতে নির্ধাত।। 

যোগাসনে আছে কন্যা সমাধিশয়নে । 

বাহিরের কথা কিছু নাহি পশে কানে ।। 

পাগল হইয়া শাগর কোন কাম কনে । 

চারি দিকে চাইয়া দেখে নাহি দেখে কারে ।। 

না খোলে মন্দিরের কপাট নাহি কয় কথা! 

মনেতে লাগিল যেমন শক্তিশেলের ব্যথা |। 

পাগল হইল জয়ানন্দ ডাকে উচৈচস্বরে | 

“ছার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দেও আমারে || 

না ছুইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া । 

ইহজনোর মতন কন্যা দেও মোরে সাড়া || 

দেবপূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি । 

আমি যদি ছুই কন্যা হইবা পাতক্িনী 1) 

নয়ন ভরে দেখ্যা যাই জন্মশোধ দোখী । 

শৈশবের নয়ান দেখি লয়ানভঙ্গি বাকা 117 

না খোলে মন্দিরের হার মুখে নাহি বাণী। 

ভিতরে আছয়ে কন্যা যৈবনে যোগিলী || 
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চারি দিকে চাইয়! নাগর কিছু নাহি পায়। 

ফুট্যাছে মালতীফুল সাহনে দেখতে পায় ॥ 

পুষ্প না তুলিয়া নাগর কোন কাম করে। 

লিখিল বিদায়পর কপাট উপরে || 

“শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সারী। 

অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী || 

পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইল সন্দত। 

বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত 11”? 

ধ্যান ভাঙ্গি চন্দ্রাবতী চারিদিকে চায়। 

নির্জন অঙ্গন নাহি কারে দেখতে পায় ।! 

খুলিয়া মন্দিরের দ্বার হইল বাহির । 
রং সং সং 

কপাটে আছিল লেখা পড়ে চন্দ্রাবতী | 

অপবিত্র হইল মন্দির হইল অধোগতি || 

কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন ৷ 

করিতে নদীর জলে আনাদি তর্পাণ || 

জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি। 

হেনকালে দেখে নদী ধরিচে উজাবী ১ || 

একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ। 

জলের উপরে ভাসে জযানন্দের দেহ || 

দেশিতে সুন্দর নাগর চান্দেব সমান | 

ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নুমাসীর চান ।। 

আখিতে পলক নাহি মুখে নাউ সে বাপী।' 

পাঁরেতে খাড়াইয়া ১ দেখে উমেদা ৩ কামিনী || 

স্বপের হাসি স্বপ্রের কান্দন নয়ান্ চান্দে গায়। 

নিজের অন্তরের দুষ্কু"ৎ পরকে বুঝান দায়। ১১২৫ 

 ধরিছে উঞ্জানী - উজজীন বহিয়া৷ চলিয়াছে। ৭ খাড়াইয় 2 দাঁড়াইয়া । 

৩ উ্নেদ! ০ উন্মাত্ত। দহ দৃক্কু দুঃখ । 



ককআসজ্লা! 

ছি তপন এলীতিি 





স্ব্বভল। 

আরম্তণ % 

কানা মেধারে১ তুইন২ আমার ভাই। 

এক ফোটা পানী দে সাইলেরৎ ভাত খাই |! 

সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হৈল রুচি। 

ম।! লক্ষণীর নিয়ড়ে৪. রাখ ধান এক খুচিহ ॥ 

আসন পাতিয়া তাতে দিও পদের আশি*। 

এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী || 

এই গান গাইতে লাগে পাচ কড়ার কড়ি। 

এই না গান গাইব আষি ভাগ্যিমানের বাড়ী || 

ভাগি্যিমানের বাড়ী নারে আছে দালান মঠ। 

আসন পাতিয়৷ সামনে দেও জলের ঘট ।| 

আইস মাগো সরশ্বতী তোমার গুণ গাই। 

তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই ।। 

তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর। 

আজিকার আসরে মোর কে কর তর || 

সভার চরণে করি কোটী নমস্কার। 

বারমাসী পালা আমি করলাম প্রচার || 

* এই মুখবন্ধটি কবির রচিত নহে, ইহা গায়েনের উক্ভি। 

১ কানা মেধারে শু বিবেচনার অভাব হেতু মেঘকে দৃষ্টিশজিহীন' বলা হইয়াছে। 

৭ তুইনহল্তুষি না? « ৬ সাইলের _ শালী ধানের | 

& নিয়ড়ে নিকটে । * খুচি-ধান্যাদি শস্যের পরিষাঁণ' ভেদ 
» দিও পদ্]ের আশি-[আশি-দল (1)] পদ্যের দল আঁকিয়া দিও (1)। 
76--4818 ও. 
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(১) 

মানিক চাকলাদার 

হুলিয়া১ গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর | 

বাগিজায়২ বেইড়া আছে যত স্গন্দর ঘর || 

সেহিত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার । 

ধনে জনে বাড়িয়াছে সম্পদ অপার || 

চৌচালা আটচাঁল। তার ঘর যত খানি । 

জুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি৩ ॥ 

পাচ খণ্ড বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর । 

হাজারে বিজারে৪ খাটে দাঙ্গর গাবর£ || 

খামারিয়া জমী* তার আছে চল্লিশ কুড়া "| 

দশ গোটা হাতি আর তিরিশ গোটা ঘোড়া || 

বন্ধ ভইরা চড়ে তার যত দুধের গাই। 

মইঘ ছাগল মেড়া» লেখাজ্খা নাই ॥ 

টাইল১০ ভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গকু। 

বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু৯৯ || 

হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়। 

অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যায়॥। 

ফকির-বৈষ্টম যদি হাক ছাড়ে দুয়ারে । 

কাটায় মাপাা১২ চাউল দেয় হরিঘ অন্তরে ॥ 

১ ছলিয়া - সম্ভবতঃ হালিউরা, এই গম নল্গাইল হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 

* বাগিজা শু বাগিচা, উদ্যান। ৩ উলুছনে ছানি - উলুখড়ের ছাউনি। 

৪ হাজারে বিষ্ারে _ অসংখ্য । * দাক্গর গাবর-- বলবান্ ভৃত্য খাঙগড় শব্দের 

অপঘংশ দার! গাবর শব্দ -গর্ভরা, নৌকার মাঝি ; তাহ হইতে ভৃত্য ও যুবক অর্থ আসিয়াছে । 

* খামারিয়া জী চাঘের জমী। ৭ কুড়া-তুমির পরিমাণবিশেঘ । 

৮ বন্ধ ভইরা চড়ে » গোচারণের মাঠ যুড়িয়া চড়া করে। 

৯ যেড়া ভেড়া, মেঘ। ১০ টাইল _ প$লই, ধান্যাদি শস্যের সুপ । 

১১ এক পুরা সর. এক গোলা ক্ষুত্র শসা তিল সরিঘ। পুভৃতিকে 'সরু' বলে। 

**- কাটায় মীপ্যা ০ (কাঠায়), ধানের বেতনিস্মিত পাত্রবিশেষে বন করিয়। অর্থাৎ পুচুর পরিমাণে । 



কমলা ১২, 

রান্ধা বদি হয় তবে দেয় খাওয়াইয়! | 

নয়া কাপড় দিয় দেয় বিদায় করিয়া || 

বামুন আস্যা ঘরে অতিথ হইলে । 

দান-দক্ষিণা কত দেয় যাইবার কালে ।। 

বার মাসের তের পাব্বন ইতে১ নাহি আন। 

দেবতার বরে তেই হইল ভাগ্যিমান || 

এক পুত্র হইল তার নামেতে সুধন। 

রূপেতে জিনিয়া যেন রতির মদন || 

তার আগে এক কন্যা হেল রূপবতী | 

স্বর্গ ছাড়িয়। উপনীত যেমন সরস্বতী || 

সুলক্ষণা কন্যা তার নামটী কমলা । 

চান্দের পসরে যেমন ঘর হইল উজলা || 

নিদান নামেতে তার আছয়ে কারকৃন৩। 

মহলের যত কিছু করে দেখশুন || ১৩২ 

(২ ) 

চিকন গয়লানী 

গেরামে আছয়ে এক চিকন গোয়ালিনী । 

যৌবনে আছিল তেমন সবরি-কলা-চিনি || 

বড় রসিক আছিল এই চিকন গোয়ালিনী | 

এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥। 

সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী। 

দই-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ।। 

যখন আছিল তার নবীন বয়প। 

নাগর ধরিয়া কত করৃত রঙ্গরস | 

১ ইতে-ইথে, ইহাতে । ৭ পসরে- আলে!কে | 

ও কারকুন্কর্ণাধ্যক্ষ অথব! হিসাধের রক্ষক | 
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রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী । 

দেশের লোকেতে ডাকে চিকন গোয়ালিনী ॥ 

যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ। 

বয়সের দোষে মাথার পাকিয়াছে কেশ || 

কোন দস্ত পড়িয়াছে কোন দস্তে পোকা | 

সৌয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা ॥ 

চলিতে চলিয়া! পড়ে রসে থলথল। 

শুখাইয়। গেছে তার যৌবন-কমল || 

তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী | 

বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী১ || 

সংসারেতে আছে যত লুচচা লোকন্দনা ২ । 

গোয়ালিনীর বাঁড়িত গিয়া করে খুরাফেরা || 

শব্দে শুনি গোম়ালিনী পান-্পড়া জানে। 

ঘরতনে৩ কুলের বধূ বাইরে টাইনা আনে || 

তেলপড়া দেয় যর্দি চিকন গোয়ালিনী । 

সুয়ামী এড়িয়।5 যায় ঘরের কামিনী || 

আর একটা ওঘধ শুনি আছে তার কাছে। 

গিরধনির কানে আর ক্কাল-পন। মাছে | 

কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া ৫ | 

তিল পরমাঁণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকহিয়া || 

এক এক বড়ীর দাম পাচ থুরি৬ কড়ি। 

এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী || 

বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে? | 

সতী দারী পতি ছাড়ে ওঘধের গুণে ।। ১৩২, 

১ ভাবের ভামিনী-- যৌবনের ভাবে ভাবিতা। 

২ লুচ্চা লোকন্দরা সহচর শব্দ, অথ -ইন্দরিয়পরায়ণ, চরিত্রহীন । 

৬ ঘরতনে-্ঘর হইতে , পঞ্চমীর অথে কোথাও কোধাও "খুন ' শব্দের পুয়োগ আছে। 

.'& এড়িযা-ত্যাণ করিয়া । € গুটিয়া --চুর্ণ করিয়া ॥ 

» থুরিম্-নিিট সংখ্যা-বিশেষ। ৭ বিয়ান-্বিহান, প্ুড়াত॥ 



কমলা ২. 

(৩) 

ক্মলা-_যৌবনাগমে 

দেখিতে সুন্দরী কন্যা পরথম যৌবন 

কিঞ্চিৎ করিব তার রূপের বণন।। 

চান্দের সমান মুখ করে ঝালমল। 
সিন্দুরে রাজিয়া ঠুট»৯ তেলাকৃচ ফল ॥। 

জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আখি। 

ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি | 

দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগা ভুরু । 

মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা গরু || 

কাকূনি শুপারি গাঁছ বায়ে যেন হেলে। 

চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে | 

আঘাঁঢ় মাস্যা বাশের কেরুল২ মাটী ফাট্যা উদ্গে' 

সেই মত পাও দ্ইখানি গজন্দমে৩ হাটে || 

বেলাইনে৪ বেলিয়া তুলছে দৃই বাহুলতা। 

কেতে লুক্কাইয়া তার কোকিলে কয় কথ! | 

শ্বাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে । 

দাগল-দীধঘলৎ* কেশ বায়েতে বিরাজে | 

কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বাদ্ধে বেণী | 

রূপে রঙে সাজে কন্যা মদনমোহিনী || 

অগি-পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে। 

স্বর্গের তাঁরা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে || 

আঘাইঢা জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে । 

পুরঘ দরের কথা নারী যায় ভুলে ।। ১--২২ 

১ সিলুগে রাজিয়। ঠুট _সিন্টুররঞ্রিত ঠোট | ২ কেরুল--কৌড়, অঙ্কুর । 

৬ গজন্দম -গক্গমন ঘা গঞ্জগতি । $ বেলাইন ₹ বেলুন, যাহা দিয়া কটি পুভূতি বেলা হয় 

* দাগল-দীধল - সহচর শব্দ £ অর্থ--সুদীর্ঘ | দাগল-ু ডাগর। 



মৈষনসিংহ-গীতিক? 

(৪) 

কারকুনের প্রেম ও চিকন গয়লানীর শরণ লওয়া 

একদিনত না কমল! গে আ্ান করিতে যায়। 

আগে পাছে সখীগণ চলে পায় পায়।! 

যৌবনের ভারে কন্যা সায্নে পড়ে এলি৯। 

এরে দেখ্যা সখখীগণ দেয় করতালি || 

জলের ঘাটেতে গেল করি উলা মেলা২। 

এমন সময়ে করিকুন পন্থে দিল মেল! || 

হাত পাও মাঞ্জিয়া কন্যা সানে বান্দা ঘাটে । 

ডুব দিতে যায় গো কন্যা জলের নিকটে | 

জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্মফুল । 

কন্যারে দেখিয়া করিকৃন হইল আকুল || 

লুকাইয়৷ বকুলের ভালে মিটায় চক্ষে আশ। 

যত দেখে তত তার বাড়ে যে পিয়াস | 

ছান৩ করিতে যেদিন কন্যা যায় গো ঘাটেতে। 

কারকৃন লুকাইয়া দেখে কদস্ববৃক্ষেতে || 

মনের আগুন মনে জলে না করে পরকাশ । 

অন্ধিসদ্ধি৪ করে কত কেমণে মিটে আশ 

চাঁকলাদার বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী । 

ক্ষীর সর লইয়া নিতি্যি করে আনিগুনি ৫ || 

গোয়ালিনীর সঙ্গে কন্যার হইল পরিচয় । 

মিলিলে দুইজনে কত রসের কথা কয়।! 

গৌোয়ালিনীর অত ভাব কন্যার যে সনে । 

আরও কত ওঘধপাতি গোয়ালিনী জানে | 

* এলি মম হেলিয়! ২ উল মেলা ০ আনলোৎসব, তুল০ ছাল বেন! 

৬ ছান০০ শান । ".. ৪ অন্ধিসন্থি উপায়-উদ্যোগ । 
« আনিুনি ₹. আনাগোমা, আসান্যাওয়া । 
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সপ 1 

“ কারকুন লুকাইয়া দেখে কদঘবৃক্ষেতে ।1” 

কমলা, ১২৬ পৃঃ 





কমল : ০, 

তবেত ফারকুন শুনি গোয়ালিনীর গুণ। 

খাইয়া বাটার পান না লইল চুন।। 

ধীরে ধীরে বায় পরে গোয়ালিনীর বাড়ী | 

কারকুনে দেখিয়া কয় গোয়ালের নারী ।। 

“কিসের লাগ্যা আইছুইন৯১ দুয়ারে অইছুইন খারা২ | 

বাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া।17 

গোয়ামরি হাসিওৎ তবে কহিছে কারকৃন। 

“খালি পান খাইয়া আইছি ভাণ্ডে নাই চন || 

চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ী। 

সঙ্গে কিস্ত নাই মোর এক কানা কড়ি ।1 

গোয়ালিনী কয় “আমি নাহি বেচী পান। 

বিনামূল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ | 

রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি।” 

গোয়ালিনীর কথা শুনি কফারকৃন কয় হাসি ॥ 

“অত বয়স হইল তোমার নাহি যায় রস। 

কত জানি গোয়ালিনী জান নজরস || 

তিন কাল গেছে তোমার এক কাল আছে। 

কত রঙ্গ শিখ্যাছিলা তোমার গোয়ালের কাছে ।।”” 

চিকন গোয়ালিনী কয় “শুন কথার শাল । 

মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল || 

সময়ে বয়স যায় নাহি' যায় রস। 

মুখের কথায় মোর ত্রিজগত বশ।! 

ফান্দ পাতি চান* ধরি জমীনে থাকিয়া । 

আমার গুণের কথা জানে যত ভূঞা * || 

১ আইছুইন » আিয়াছেন। ২ অইচুইন খার। - খাড়া রহিয়াছেন, দাঁড়াইয়া আছেন। 

ও আত্তির কেন পাড়া» হাতীর কেন প1 অর্থাৎ বড়লোকের শুভাগমনের উদ্দেশ কি ? 

৪ গ্রৌয়ামরি হালি- মৌরীর মত হাসি, পূর্ববঙ্গের চলিত কথা। মুদূ-সধুর হাঁস্য। 

« মাললমর্, ভাব! 'লাল' শব্দ 'লহরী" শব্দের অপরংশ, পুর্ধবঙ্গে পুচলিত। যথা “পাঁচ নাল' বা 

'পাচ নলী' হার। « চানম্চাদ। ৭ ভূঞা স্ভূমাধিকারী, বড়লোক । 



১৭৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

কি কারণে সন্ধ্যাবেলা আইলা মোর বাড়ী! 

কোন কাজের হেতু আইলা কহ পত্য করি।।” 

এত বলি গোয়ালিনী দৌড়ী তাড়াতাড়ি । 

বৈসনের* লাগি দিল নতুন একখান পিড়ি |। 

কেওয়া সুপারী খয়ার২ সাচী পান দিয়া । 

গোয়ালিনী কারকুনেরে দিল পান বানাইয়া || 

গুরগুবিতে ভরিয়! তামুক দিল কারকুনেরে। 

কারকূন কহিল পরে গোয়লিনীর হাত ধরে ।। 

“শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী | 

তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি ॥। 

তুমিত রসিক নারী ভাল কইরা জান। 

যৌবনে কেমন করে মন উচাটন।। 

শুন তোমার কাছে কই মোর মনের কথা । 

কমলারে দেখ্যা বড় পাই মনে ব্যথা || 

কেমনে পাইৰ তারে কও গোয়ালিনী। 

কমলারে কৈরে দান রাখ মোর প্রাণী ॥। 

আনইলে৩ আমার প্রাণ রাখা হইল ভার। 

মরিলেও না৷ ছাঁড়িব তোমার কাছার৪ 11” 

এতেক শুনিয়৷ তবে কয় গোয়ালিনী। 

“এই থা যেন আমি আর নাই যে শুনি |! 

চাকলাদার শুনলে তোমার লইবে গর্দান« | 

অকালে বিপাকে যেন হারাইব! প্রাণ।।” 

এত শুনি পড়ে কারকৃন গোয়ালিনীর পাঁও। 

“সাত পাচ বলি মোর নাহি যে ভারাও* ॥ 

£ বৈসনের -বসিবার | ২ কেওয়া সুপারী খয়ার _ কেয়াফুলে পস্ভত পানের মশলা 
ও আনইলে তাহা না হইলে, অন্যথা; হইলে । ৪ কাছার - নিকট, পাহচর্যট। 

* গর্দনিল্ স্বন্ধ। ৬ তারাও » ভাণাও। 



কমলা টি 

ভাল জানি গোয়ালিনী তোমার ওঁঘধের গুণ। 

তুমি দয়া করলে আমার নিবিব আগুন ।। 

মার আর কাট লইলাম তোমার আশয়। 

কর মোরে বধ যদি সমুচিত হয় ।1” 

এতেক বলিয়া কারকুন কি কাম করিল । 

একশ টাকা গণ্যা গোয়ালিনীর হস্তে তুল্যা দিল || ১৭৬ 

(৫) 

প্রেমলিপির পুরন্সার 

কারকন নিত্যিই পরে করে আনিগুনি। 

কিছু কিছু পয়সা কড়ি পায় গোয়ালিনী || 

পরেত কমলার নামে পত্র যে লিখিয়া । 

গোয়ালিনীর সঙ্গে কারকন দিল পাঠাইয়া 1 

পর্রেতে লিখিল “কন্যা আরে শুন দিয়া মন। 

তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন | 

কির্পা কইরা কন্যা একবার চাও মোর পানে। 

পরাণে বাচাও যোরে ভরা যৌবন দানে |! 

আমার যা আছে তোমায় সব কেনু দান। 

তোঁমার লাগিয়৷ পারি ত্যজিতে পরাণ || 

তুমি আমার ধরম করম' তুমি গলার মালা । 

তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতালা || 

প্রাণে বাচাও মোরে কন্যা খাও মোর মাথা | 

আমার দুঃখেতে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা ||? 

পত্রখানি গোয়ালির্নী গাইটে বাদ্ধিয়া | 

কন্যার মন্দিরে পরে দাখিল হৈল গিয়া | 

সোনার পালঙ্গ পরে সায়া» বিছান। 

তাহাতে বসিয়া কন্যা খায় গোয়া পান || | 

১ সানুয়। » সক্কুজিত | * গোয়। * য়া, গুবাক 



৯১৩০ মৈমনপিংহ-গীতিকা 

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন । 

রূপেতে রোসনাই১ করে চাঙমাৎ যেমন! 

কাল চিকন কেশে বান্দিয়াছে খোপা | 

মালতীর মালা দিয়া বেডিয়াছে সোপা ও ॥ 

আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের৪ কাল । 

বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি || 

স্নান করিতে খধখন কন্যা জলের ঘাটে যায়। 

ঝাড়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফালায়।। 

বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে। 

ভঙ্গ যত উড়িয়া আপি পদাফুল ছাইড়ে৫ || 

নাকের নিশ্বাসে তার বায়ূতে সুবাস । 

চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ || 

পরথম যৌবন কন্যা সদ] 'হাসিখুসী | 

হাপিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি || 

নিতম্ব দেখিয়া! তার নিতদ্বের তরে । 

আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে || 

কন্যার কণস্বরে কোইলে* পায় লাজ। 

দণ্ডে দণ্ডে ধরে কন্যা নানারঙ্গের সাজ || 

বসিয়া পাঁলক্ক উপরে কমল। সুন্দরী । 

মালতীব ফুলে মাল! গাথে যত্ধ করি ।। 

হোন কালে গেল তথা চিকন গোয়ালিনী । 

গোয়ালিনী দেখি তবে হাসিল কামিনী ॥। 

“শুন শুন গোয়ালিনী কই যে তোমারে । 

আজ্িকালি উচিত শিক্ষা দিবাম তোমারে || 

চোক দইয়ে+ পোকা তোর দুধে দোনা পানি। 

এমন বয়স তবু না গেল ভগ্ামী ।। 

» রোসনাইস্মআলো |. ২ চাশমা লু চন্্রষ। | ৬ সোপা-5(1))  & পদুষ-্পদ্া। 
* ছছিড়ে:সছাঁড়িয়ে। : ৬ কোইলল্মকোকিল। ৭ চোক! দই :* অ্যুরলমূক্ত দবি। 



কমলা ১৬১. 

লনীতে ফেনাইয়া উঠে বদ গন্ধ ভারী । | 
রাজ্যি হইতে খেদাইব দিয়া বেড়াবাড়ী৯ ||” 

গোয়ালিনী কয় “ইহা বয়সের দোষ । 

এই দই খাইয়া তুমি হইতা পরিতোঘ ॥ 

আগের যৌবন যদি থাকিত আমার 1 

এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার | 

এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি । 

তবু লোকে ডাকিয়াছে২ চিকন গোয়ালিনী | 

চোকা দই খাইয়া লোকে কহিয়াছে মিঠা । 

যৌবন হারাইয়া কন্য] হইয়াছে লেঠা || 

কাছ্ল। ৩-ভরা সাচচা দই পাতিল-ভরা সর। 

আমার দই খাইয়া লোকে হইয়াছে অমর || 

বুড়ির দই কিন্যা মোরে কাহন দিছে লোকে 1৪ 

কত লোক ভাস্যা গেছে আমার দইয়ের পাকে | 

মৌমাছির চাক যেমন আছি্লাম আমি । 

দিনপাতি কানের কাছে মাছির ভনভনি || 

অখন বয়স গেছে নদী ভাটীয়াল। 

পাকা দই চোকা হয় এমন জঞ্জাল || 

সদ্য করি ননী উঠাই হদ্য যে হইয়াধ। 

তবু লোকে ঘেন্না করে সেই ননী খাইয়া | 

দধি ন বেচিব আর ছাড়িব বেসাতি*। 

শেঘ কালে কিউ মোর যা করেন গতি ||” 

১ বেড়াবাড়ী হু হাতে বেড়ি দিয়া । * ডাকিয়াছে-শুডেফে আদর কগিয়াছে। 

* কাছদা _ গাসছা । 
.& বুড়ির .... লোকে এক হুডি পরিসাণ কড়ির দই খাই লোকে আনাকে এক কাহদ ফি দিয়াছে 

« হদায যে হইয়াস্যথাসাধা করিয়া । 

» বেসাতি-পণা, (এখানে) ব্যবসায় । 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

হিজ ঈশান ভনে বিপরীত কাগু। 

আজি হতে শুন্য হইল এই দধির ভাও | 

তখন গোয়ালিনী কয় মনেতে হাপিয়া | 

“এমন বয়সে কন্যা তোমার লা হেল বিয়া || 

বয়সের দোষে যখন পুষ্প যাবে চলি । 

তখন ডাকিলে কন্যা না আসিবে অলি ।। 

এমন যৌবন কেন অনথে হারাও । 

কেমন কঠিন জানি তোমার বাপ-মাও || 

সময় থাকিতে কন্যা বিলাও ফলের মধু । 

সাধ্য।১ দিলে কিছু পরে শা আসিবে বধু২ | 

তোমার যৌবন দেখি চিত্তে অনুরাগী | 

আবার মরিয়া জনি যৌবনের লাগি ।। 

এমন যৌবন কেন যায় অকারণ । 

বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন || 

গাথিয়া ফুলের হার দিবা কার গলে । 

তোমার গাথা মালা দেখ্যা দুঃখে অঙ্গ জলে || 

এমন সুন্দর মালা যাইব শুকাইয়া | 

তোমার দুঃখু দেইখ্যা কন্যা আমার কান্দে হিয়া || 

নিজের মাল নিজে পইরা ,কেবা সুখী হয়। 

এই মতে কাটাইতে কাল উচিত নাহি হয়|। 

তোমার লাহগ্যা কত ভমর পাগল হইয়! ফিরে । 

অন্ধকারে বস্যা কন্যা থাকহ অন্দরে | 
বিয়া যদি হইত তোমার বনদগার বরে। 

ভাল দৈ আন্যা দিতাম তোমার নাগরে 11”? 

এই কথ! শুনিয়া কন্যা মুচকি হাসিয়া | 

গোয়ালিনীর কাছে কয় অধফ৩ হইয়া || 

“শুন শুন গোয়ালিনী বচন আমার । 

আমার বিয়ার কথা অতি চমতকার || 

» জবর» সাধিয়া | ২ বধ বন্ধু, নাগর। ৩ অধ» জধোষুখ (1) 



কমলা ১৬৩ 

সংসার হাদমে১ মোর জোর নাহি মিলে। 

এই যে ফুলের মাল! দেহি কার গলে ।। 

“পৃর্বজন্ু-কথা মোর শুন দিয়া মন। 

স্বর্গেতে আচিনু মোরা রতি আর মদন || 

শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুঘের ঘরে। 

মানুঘের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে। 

দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ । 

আমারে ভোগিতে নাই মাঁনুঘ এমন || 

সেই যনে চিস্তা করি বিরলে বসিয়া । 

ধরায় থাকিব কেমনে মদনে ছাড়িয়া |] 

কত বিয়ার পন্বন্ধ মোর কয় বাপ-মায়। 

মনুঘ্যে না হবে বিয়া না দেখি উপায় ।। 
বিশেঘ মদন ঠাকুর কোন দিন আসে। 

উত্তর কি দিব বিয়া করিলে মানুঘে ॥ 

সেই হেতু চিত্তে ক্ষম! মন কইরাছি দঢ়। 

বিয়া না করিব আমি রৈব আইবুড় | 

এমন ফুলের মধু মানুঘে না দিব। 

মদনের ঘাটে আমি খেওয় দিয়া খাইব ||”, 

এই কথা শুইন্যা তবে চিবান গোয়ালিনী | 

হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ভাঙ্গা দেহখানি || 

তাহা দেখি কমলা যে হাসে খলখলি । 

রাঙ্গা দেহ ভাঙ্গি তার চুল পড়ে এলি ।। 

গোয়ালিনী কয় “কন্যা শুন মোর কথা । 

সত্য কহিবাম যত না হইবে অন্যথা | 

একদিন দই লইয়। যাই শ্বর্গপুরে। 

পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে | 

১ ছাগয় শু আডা। যে শব্দ হইতে 'আদমি' শব্দ হইয়াছে, এখানে “সংসার হাদমে” অধ নংসারের 

গৃরুষদের গধ্যে। 



১৩. মৈমনসিংহ-গীতিকা 

তোমার লাগিয়া মদন কিরে পাগল হইয়া | 

আশমানের চান্দ যেমন, আমারে পাইয়া 11 

মদন কহিছে “তুমি থাক মন্তপুরে । 

একদিন নি দেখিয়াছি আমার রতিবে 1 

দই-দূধ বেচ তুমি যাও রাজার বাড়ী । 

রতির বিরহাঁনদলে আমি জইল্যা মরি || 

কও কও দৃতি আমার মাথা খাও। 

সত্য কথা কও মোরে কিঞ্িৎ না ভারাঁও 11?” 

“আমি কইলাম রতি তোমার রাজার ঘর আঁ | 

জনম লইয়াছ কন্যা নামেতে কমলা |] 

বাড়ীধরের কথা কইলাম বাপ-নায়ের নাম। 

উবৃৎ হইয়া৯ মদন করে আমারে পন্যাম || 

একখানি পত্র মদন যত্বেতে লিখিয়া | 

যত করি আচে মোর দিয়াছে বান্ধিয়া || 

আচল খুলি গাছলশ কথা পরীক্ষা যে কর. 

তোমার বিরহে মদন করে দড়ফড়৪ || 

এত কষ্ট করিলাম তোনার লাগিয়া | 

স্বগপুরে গেছি আমি দধি-সূদ্ধি লইয়া || 

উঠিতে যোজন মিডি কষর ভাঙ্গ্যা পড়ে। 

আমি বইল্যা গেছি কন্যা অন্যে যাইতে মরে || 

আইন্যাছি মদনের পত্র দেও পুরস্কার | 

এত কাম কর্তডে বল সাধ্য আছে কার 11” 

বকৃসিস মিলিবে ভাল ছিজ ঈশান কয়। 

মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হায় || 

পত্র খুলিয়া কন্যা পড়িতে লাগিল । 

পড়িতে পড়িতে কন্যা ক্রোধেতে অলিল | 

ন্ট উত্ুৎ হইয়া ০ হেঁট হইয়া । , হু আঁচ-আচন্ব। তু গাছল,্ু নত). 

৪ দড়কড় - ধড়ফড় ; পাখীর ডানার ঝটপট শব্দের অনকরণে। 



কমল। ১৩৫ 

পুষ্পবনেতে যেষদ লাগিল আগুনি। 

শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি৯ || 

মনের গুমর* কন্যা মনে লুকাইয়। | 

গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া হাসিয়া || 

“শন শুন মনের কথা চিকন গোয়ালিনী । 

আমার লাগিয়া! তুমি পাইলে পেরাশনিত || 

ক্বর্গপুরী গেছ তুমি আমার লাগিয়া | 

পুরস্কার দিব আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া || 

মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রদিন। 

তোমার কাধ্যেতে আমার ফিরিল সুদিন || 

তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন । 

দেখি নাই কোন দির্ন সে চাদবদন 11”? 

গোয়ালিনী কয় তার রূপের বাখান। 

“কাতিক কুমার হেন কথায় নাই আন || 

চান্দের ছোরত৪ তার সত্ব অঙ্গে জলে। 

তোমায় দেইখ্যা পাঁগল হইছে সিনানের কালে || 

বকুলের ডালে বৈসা দেখিছে তোমায় । 

তোমার লাগিয়া সদা করে হায় হায় || 

বাপের বাড়ীর চাকর তোমার হয় সে কারকুন। 

একবার কহি শুন তার কত গুণ ॥ 

নারী যজাইতে তার কত গুণ আছে। 

আখির ইসারায় কত নারী মজিয়াছে || 

পিরীতি 'মজিবে ভাল পানে আর চুনে। 

তাহারে তজিলে কন্য। সুখ পাইবে মনে |1+ 

কন্যা বলে “গোয়ালিনী কিবা দিব আর। 
মনের মত লও তুর্মি এই পুরস্কার ||" 

১ বাগনি ও (1)1 [ ২ গুনর্ৎ ক্রোধমিশ অভিষান। 

৩ পেরাশনি লু দূএখ | ৪ ছোয়তল্ সুন্নত, সপ! 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

এত বলি গলার হার খুলিয়া লইল। 

হাসি গোয়ালিনীর কণ্ঠে পরাইতে গেল ॥ 

গোয়ালিনী ভাবে তার সুদিন উদয়। 

বিধাতা মিলাইলা ভাল এই মনে লয়॥| 

চুলেতে ধরিয়া কণ্যা নিকটে আনিল। 

গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল | 

তাত খাইতে নড়ে দন্ত সানিকের জোরে । 

ভূমিতলে পড়ে দাত কন্যার ঠোকরে || 

চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল টিল। 

পৃষ্টেতে মারিল তার পাচ সাত কিল ॥। 

লাথি তেদা৯ দিয়া তারে মাটিতে ফালায়। 

গোসায়২ ফুলিয়া কেবল উষ্ঠা৩ মারে গায় ।। 

চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক। 

লাথি মাইরা গোয়ালিনীর ভাঙ্গিলেক নাক |! 

ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোয়ালিনী । 

কন্যার পায়েতে ধরি চক্ষে বহে পানি ॥ 

জোরে না কান্দিতে পারে পাছে কেহ শুনে। 

কিব! পত্র লেখ্যা ছিল দূরস্ত কারকুনে || 

কন্যা বলে “শুন লো চিকন গোয়ালিনী। 

তিন কাল গেছে তোর না গেল নষ্টামি || 

বয়সে মজেছ কত নাগষের সনে। 

পরকে মজাও কত নানান ভানে৪ || 

শূলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া | 

ছাড়িয়া দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া || 

মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা । 

কারকুনের গিয়। কইছ তোর আগছালা « || 

» ভেদাজ্ঠেলা। . গোসা- ক্রোধ। 

৯ উচ্টালচড়। » * ভান--ছল। 
« কই্ছ তৌর আগছাল। » কারকুনকে তোর অবস্থা খলিস (কইচ)। 



ক্ষল৷ ১৩৭ 

আমার মন্দিরে তুই না আসি আব। 

তা হইলে গর্দান কিত্ত যাইবে আর বার |] 

কারকুনে কহিস তার মুখে মারি ঝাটা। 

বাড়ীর চাকর হইয়া এত বুকের পাটা |! 

পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে চায়। 

বেঙ্গে কবে শুনেছিস্ পদের মধু খায় ।। 

ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শুলে। 

কৃকৃরে কামড়ায় কেবা ককরে কামড় দিলে |"? 

চুপি চুপি গোয়ালিনী আসিল বাহিরে । 

দন্ত বাহিয়া তার রক্তধারা পড়ে ।। 

পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাতে। 

গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সানিকে || 

আরও লোকে জানিবারে চাহিত খুলাসা । 
যতই জিজ্ঞাসা করে তত করে গুসা।। 

মর্্কিথা কইতে নারে তাঙ্গিয়া চুরিয়া । 

বাড়ী গিয়া কান্দে নারী শিরে হাত দিয়া || 

ছিজ ঈশান কয় কিল আর তেল। 

একবার পড়িলেই গও্গোল গেন || ১--২১৬ 

(৬) 

প্রতিশোধ 

সন্ধ্যাবেলা কারকন তবে কোন কাম করে। 

উতলা হইয়া বায় গোরালিনীর বাসরে || 

আনচান কনে মন কত লাগে ভয়। 

কি জানি গোয়ালিনী কোন কথা কয়।। 

কারকুনে দেখিয়া গোয়ালিনীর ক্রোধে অঙ্গ জলে 

গালি দিয় কারকূনেরে যত কথা বলে | 



মৈমনলিংহ-গীতিকা। 

কারকৃনকে দেইখ্যা কয় “আট-কৃরীর১ বেটা । 

মোর বাড়ীতে আইলে তোর মুখে মারবাম ঝাটা | 

তোর লাগিয়া মোর এতেক অপমান । 

পুরুঘ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কাণ।। 

আর একবার যর্দি আইস আমারে ডাকিয়া । 

শূলে দিবাম তোরে আমি কন্যারে বলিয়া 111 

গোয়ালিনীর মুখে শুইন্যা এতেক বচন। 

দুঃখিত হইয়া কারকুন ভাবে মনে মন || 
“আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী । 

ছারকার করব চাকলা সাত দিনের আড়ি২ 11? 

তারপর গিয়া দুষ্টা কমলার পাশ। 

বলেতে পূরাইবাম নিজ অভিলাঘ | 

ঘরের খোন্দলে কারকুন ভাবে মনে মনে! 

বেইজ্জতের পর্তিশোধ* লইবাম কেমনে || 

ভাবিয়া চি্তিয়া কারকৃুন কি কাম করিল। 

জমিদারের কাছে এক পত্র পাঠাইল || 

রথুপুরে বাস করে দয়াল জমিদার । 

তার অধীনে এই মানিক চাকলাদার || 

তার অর্ধীনে কারকুন করিয়া চাকরী | 

মনে মনে ফন্দি আটে দিতে গলায় দড়ি || 

পত্র 

“পরথমে পন্নীম করি ধর্ট অবতার। 
তার পর নিবেদন শুনখাইন«* আমার || 

১ আট-কুরী - আটকুড়ি, আট জায়গায় যে ক্ড়াইয়। খায় ; ভিক্ষুক, পর-পৃত্যাশী, হীন, অপুত্রক। 

ঘ আড়ি- অন্তরে । 

ও খোলল ০ কোণ (1)। ৃ বেইভ্ জতের পরু তিশৌধ _ অপমানের পৃতিশোধ। 

« শুনখাইন এ. শুনকান। শুনুন । | 



কামলা ১৩৯ 

চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া। 

সাত ধড়া মোহর কেবন গনিয়া বাছিয়া || 

না জাণায় এই কথা মালিক গোচরে । 

জমিদারের খন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে 11” ১৩২ 

(৭) 
জমিদ'র কৃত নিগ্রহ 

পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাম করিল । 

চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল ॥। 

হাজারে বেজারে লোক বাড়ী যে ঘেরিয়! । 

মানিকে বাদ্ধিয়া নিল. পিছমোড়া দিয়া || 

চাকলাদারে জিজ্ঞাসা করিল জমিদার | 

“কত ধন পাইয়াছ কিবা সমাচার 11” 

হুজরে মানিক কয় অবাকি হইয়া ১। 

“এতেক জুলুম মোরে কিসের লাগিয়। || 

কে কহিল, ধন পাইয়াছি কোথায় । 

কিসের লাগিয়া মোর ঘটল এমন দায় 11: 

এত শনি জমিদারের ক্রোধে অঙ্গ জলে । 

মানিকে বাদ্ধিয়া তবে রাখে খুন-শালে২ || 

এ দিকে হইল কিবা শুন মন দিয়া। 

কারকুনে আটিল ফন্দি মনেতে ভাবিয়া | 

বেড়ায় ভাঙতে যেমন চোরের হয় মন। 

এক বেড়া কমলার ভাই সে স্ুধন | 

ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকৃুন কয় সুধনেরে | 

“ভামিদারে বাইদ্ধ্যটা নিছে তোমার বাঁপেরে |। 

১ অবান্তি হইয়া ০ নিব্বাক্, এখালে আশ্চর্য | 

ৎ খন-শালে-্ মে ঘরে গুপ্তহত্যা ইত্যাদি অত্যাচার চলিত সেখানে । 



৪০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

শুন শুন সুধনরে শুন মোর কথা। 

পিতারে বাইন্ধ্যা তোমায় দিছে বড় ব্যথা || 

হাঁতে গলায় বাইন্ধ্যা তার বুকে দিছে পাটা । 

শয]ায় বিছাই দিছে মনকাকরের কাটা ১ || 

কৃপুত্র হইলা তুমি কিসের কারণ । 

পিতার উদ্ধারকাধ্যে নাহি দেও মন || 

পিতার লাগিয়া দেখ শ্ীরাম-্লশ্গাণে | 

চৌদ্দ বছর ভরা গোয়াইলৎ বনে || 

পিতার আদেশ পাইয়া পুত্র পরশুরাম | 

মায়েরে মারিয়৷ রাখে বাপের সন্মান || 

শ্বীমন্ত পাটনেও গেল বাপেরে আনিতে। 

ঘরেতে বসিয়া তুমি খাক কি জন্যেতে | 

শীঘ করি যাও তুমি জমিদ!রের বাড়ী । 

সত্বর আন তুমি পিতায় উদ্ধারি || 

কয় খান মোহর দিয়া জাণাইও প্রণাম । 

পিতার উদ্ধার ভোমার জানাইও কান ||? 

এহি মতে সুধনয়ে বাড়ী ছাড়াইল। 

জমিদারের বাড়ী গিয়া জুধন দাখিল হইল || 

জমিদারে দেখ্যা স্ধন করিল প্রণাম । 

মোহবের থলি দিযা কৈল নিজ নাম।। 

তার পরে কহিল 'স্ুধন আইল কি কারণ |”? 

বিনা দোষে হৈল ভার পিতার বন্ধন | 

এই কথা শুন্যা পরে জমিদার কয়। 

“ঘত মোহর পাইছ তার সমুদয় দেও | 

তার পরে করিয়া যে উচিত বিচার । 

পর়েত ছাড়িব জান্য৪ পিতারে তোমার || 

» মনকাঁকরের কাট।- এককপ গাছের কাঁটা । ২ গৌয়াইল ₹ গত করিল, যাপন ঝরিল: 

৬ পাঁটনে-্পত্তন শঞ্দের অপত্রংশ। ৪ জানাস্মজানিও। 



কনলা ১৪১ 

তোমার বাপে পাইছে ধন মাটী খুঁড়িয়। । 

নিজে ভোগ করে ধন আমারে তারাইয়া ||" 

পায়েতে ধরিয়। সুধন কহিল “হুজুর । 

মিছা রটনা হইল নহি আমরা চোর || 

এই কথ! জমিদার যখন শুনিল। 

পাঘাণ চাপিতে বুকে হুকুম করিল || 

পিতাপুত্রে এক সঙ্গে দেও পাঘাণ-চাপ। 

মোহর না দিলে জান্য নাহি ইতে» মাপ ||” ১৫২ 

(৮) 

কারকুনের চাকলাদারী 

এই কথা শুনিয়া কারকুন হরঘিত মনে । 

উগাইল২ যত খাজনা ডাক্যা প্রজাগণে || 

পাঠাইয়া সেই খাজনা জমিদার-গোচরে | 

চাকলাদারীর লাগি আজি করে স্ুবিস্তরে* || 

খাজনা পাইয়া জমিদার খুশী যে হইয়া । 

চাকলাদারীর সনদ একখান দিল যে পাঠাইয়া || 

সনদ পাইয়া কারকুন কি কাম করিল । 

কমলার ঘরে গিয়া দাখিল যে হইল || 

কনলারে ডাকি কয় “শুন গো সুন্দরী । 

আইজ হইতে হইল আমার এই চাকলাদার || 

তোমার সঙ্গে মোক যদি বিয়া হয়। 

স্ুখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদয় || 

মনের সুখেতে করবা মোর চাকলাদারী | 

চিরদিন কয়বাম আমি তোমার চাকুরী ॥| 

» ইতে-্ইহাতে। ২ উগাইল - উদ্মাল করিব । 

ঙ »জ্মশ্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবষে লিখি । 



১৪২ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

আমায় বিয়া করলে চিত্তে পাইবা বড় সুখ। 

নৈলে গাছের পাতা ঝরব দেখ]া তোমার দূংখ ॥। 

চিত্তে বঝি দেখ যদি কর ইতে আন। 

মোর বাড়ী ছাড়াইয়া জলদি করহ প্রস্বান ||” 

এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকুনেরে | 

“শুনছ নি১ কেউ করে বিয়া নরপিচাশেরে || 

আমার বাপের লুন খাইয়া বাচিলা পরাণে । 

তাঁর গলায় দিতে দড়ি না বাঝিল২ প্রাণে ॥। 

পরাণের সোদর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল। 

মুখে মারি ঝাটা তার পিঠে লাখি কিল || 

বনে জঙ্গলায় থাকবাম নাহি ইতে ডর। 

তবু নাই সে করবাম এমন ল্লাক্ষসার ঘর | 

মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা মাগ্যা খাইব নগরে । 

তিলেক না রইব আর ব্াক্ষসের ঘরে ।। 

পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর। 

চরণে আছস বাদ্ধা হৈয়া চাকর || 

কি আর কহিব তরে পশডর অবম। 

মাথায় তুল্যা কেবা লয় পায়ের খরম || 

বাপ ভাই দেশে থাকত কইতে এমন কথা । 

কোটালে ডাকিয়া তোর কাটিতাম মাথা ॥| 

তেকাটিয়া৪ পথে নিয়া দিতাম তোরে শালে। 

বিধি শুনাইল! কথা আছিল কপালে ||? 

এই কথা বলিয়া কমলা কি' কাম করিল। 

আন্দি সান্দি দুই ভাইয়ে খবর যে দিল ।। 

তারা দুই ভাইয়ে করে সোয়ারীর কাম* । 

মায়ে বিয়ে লইয়া তারা গেল মামার ধাম || ১-৪০ 

১ শুগছ নিশ্গুনেছ কি।  বাঝিল -বাধিল। ৩ তয়েত ভোর়ে। 

৪ তেকাটিয়া _তেমাথ। | « সোয়ারীর কাষ - পাঁরুকি ভুলির কাছ, বাহকের কর্ম । 



কমলা : ১৪.) 

(৯) 

কলঙ্ক-রটন' 

শুনিয়া আছয়ে কমল মামার যে বাড়ী । 

মামারে লিখিল পত্র অতি শীঘ করি।। 

“শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী। 

পরপুরূুঘে মইজে হইল কলক্ষিনী ।। 

তুমি যদি রাখ তারে আদর করিয়া | 

পঞ্চাইতে রাখিব তোমার বাছ১ যে করিয়। || 

নাপিতে ছাড়িব তোষার ছাড়িব ঠাকরে | 

এক ইরা হইব তুমি কইলাম সুবিষ্তরে | 

চাড়াল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল । 

কামেতে মাতিয়া দুষ্ট ভাসাইল কুল ।। 

কলক্কিনী হৈল তার গেল কুলজাতি। 

এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি২ || 

বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী। 

তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শী করি || 

আর শুন কই তোমারে শুন মন দিয়া। 

কিবা ছকুম দিল জমিদার শুনিয়া || 

কলক্কিনী কমলারে যেবা দিবে স্বান। 

জন বাচচা গহি'তে তার যাইব গঞ্ান || 

পরবাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্র পাইয়া । 

বাড়ীতে লিখিল পত্র শীঘগতি হইয়া || 

কমলার মামীর কাছে পত্র যে লিখিল। 

এবারতগ লেইখ্যা যত কৃচ্ছ! যে করিল ।। 

“ পরবাসে থাইক)া শুনলাম দুইয়ে মায়ে ঝিয়ে | 

আমার বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে | 

১ বাছ- একঘরিয়া, পতিত ২ পরাচিত্তির পাতিস্পায়স্চিতের ব্যবস্থাপত্র । 
* জন বাচ্ছা -পরিজন ও -পুত্রাদিসহ ৷ ৪ এবারত-ভাদার ইঙ্গিত বা পাঠ। 



১৪৪ মৈসনলিংহ-গীতিকা 

কৃমারী হইয়া কন্যা ভাঙ্গাইনস জাতি। 

পর না পুরুঘের১ ভজ্যা এত না দুগগতি।। 

বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল। 

তাঁড়াই২ নাগর সঙ্গে ঘরের বাইর হইল || 

এমন কন্যারে তুমি ধরে নাহি দিবে স্বান। 

ঘরের বাহির কইর দিবা কইরা অপমান || 

এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ঘরে। 

চুলে ধইরা ঘরের বাহির কইরা দিবা তারে ॥ 

সমাজে না লইবে মোরে কমলা থাকিলে । 

পতিত হইয়া রইব মজ্ব জাতিকলে ||" 

এই পত্র পাইয়া মামী কি কাম করিল । 

পত্র পড়িয়! তবে ভাবিতে লাগিল ॥ 

“সাক্ষাৎ ভাগিনী আর অবিয়াত* কুমারী | 

কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির করি |। 

জাতিকূল লইয়া কণা যাবে কার কাছে। 

এমন কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে।। 

মায়ে ঝিয়ে ঝান্বে৪ যখন কিবা কইবাম কথা। 

এমন কোমল প্রাণে কেমনে দিব ব্যথা ||: 

ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কোন কাজ করে। 

পত্রখানা ফেইল্যা রাখে সেজের«ৎ উপরে ।। ১-৪৪ 

(১০) 

কমলার গুহত্যাগ 

সন্ধযাবেল। ঘরে গেল কমলা সুন্দরী | 

সেজের উপরে দেখে পত্রখানা পড়ি ।। 

১ পর ম৷ পুক্তঘ _* পর-পুরুঘ। রর ৎ ভাড়াই». ভাড়াই' নাষক | 

* অবিয়াত _ অবিবাহিত । * কার্যে্দকান্দিবে। « সেজ.শষ1। 



কমলা | 884 

পত্র পড়ি চক্ষের জলে ভানিছে কমলা । 

“এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি লিখেছিলা || 

বিদেশে হইল বন্দী বাপ আর ভাই। 

কত দূএখ পাইয়া আমি মামার বাড়ী যাই।। 

বাপের বাড়ীর যত ধন লুটিল ডাকাতে। 

এতেক অপমান পাইলাম কারকুনের হাতে ।। 

বিপাকে পড়িয়া আইলাম মামার বাড়ী। 

কিছুকালে পুকর্বদূঃখ গেছিলাম পাশরি ||" 

পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি। 

সম্মুখে যে আইল তার কি কালরজনী || 

“ চন্দ্রসূর্যায ডুইব্যা গেছে আন্ধাইর সংসার | 

এক দণ্ড এই ঘরে না থাকিব আর || 

বাপে জনা দিয়া থাকে যদি হই সতী। 

বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গ] ভগবতী | 

জলে ডুবি বিঘ খাই গলে দেই কাতি। 

মামার বাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি |"? 

যা করেন বনদুগ। মনে মনে আছে। 

একবার ন! গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে।। 

একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে। 

একবার না চাইল কন্যা মায়ের সুখপানে || 

একবার না ভাবিল কন্যা জাতিকলমান । 

একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান১ || 

একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি। 

একলা পশ্থেতে পড়ি কি হবে দুর্গতি || 

একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে। 

সন্ধ্যাবেল! তারা ফুটে স্ধ্য ভুবে ভুবে।। 

এমন সময় কন্যা কোন ফান করে। 

বনদুর্গ। স্মুরি কন্যা পন্থে মেলা করে | এ 

১ আস্কান _ সঙ্জান (1)। 



১৪৬ সৈমনসিংহ-গীতিকা 

আঅাখিজলে ভরে কন্যা পাহি দেখে পথ । 

বারে বারে চক্ষু মুছে নাহি চলে রথ || 

€ ১১) 

মহিষালের গৃছে 

হাটিয়। অভ্যাস নাই যৌবনের ভারে । 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে চলিতে না পারে | 

হাওরে পড়িল তথা নাহি লোকজন । 

বিধাতা! শুনিল৷ বুঝি তাহার কামন্দন || 

এক বৃদ্ধ মইঘাল১ যে মইঘ লইয়! যায়। 

পদ্থে পড়ি কমলা তাহার লাগ পায় | 

“'অগতির গতি তুমি তুমি ধর্মের বাপ। 

সংসার ছাইড়া আইছি পাইয়া বড় তাপ 

এত দুঃখ নাহি জানি আছিল কপালে । 

আজি বাতি কর যাগ।২ তোমার গোয়ালে | 

ভাতপানি নাহি' চাই তোমার সদনে। 

আঞ্চল বিছাইয়৷ থাকবাম গোয়াইলের কুণে || 

অপরূপ কূপ দেখি মইঘাল ভাবিল। 

লক্ষী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল || 

'ভাল পূজা দিবাম মাগো। আইস আমার ঘরে 

অচল! হইয়া থাকবা আমার না ঘরে।। 

ধনে পুত্রে বর দেও বারুক সম্পদ । 

তোমার কৃপায় ঘুচুক বালাই আপদ || 

বিয়ানী৪ মইঘে দেউক তিনগুণ দুধ । 

আমার ঘরে থাক মাগে। রাইখ্যা অনুরোধ |) 

» মইঘাল ০ মহিঘ ওয়ালা, মহিঘরশক । ৭ যাগ। যায়গা, স্বনি। 

৬ কৃণে»-কোণার। ৪ বিয়ানী ০যে পুসব করিয়াছে। 



কষল। ১৪৭ 

এতেক কহিয়া মইঘাল ধরে লইয়া যায়। 

সন্ধ্যাকালের বাতি কন্যা গোয়ালে জালায় । 

তিন দিন রইল কন্যা মইঘালের বাসে। 

সব্ববর্ম করে কন্যা মলের হরমে ॥। 

সদ্ধযাকালে জালে বাতি গোয়ালে দেয় ধৃমা | 

সইঘালের লাগ্যা পাতে খড়ের বিছানা || 
তিন বেলা ভাত রাদ্ধি খাওয়ায় মইঘালেরে | 

সব্বকর্প করে কনা মইঘালের ঘরে | 

বাথানে থাকিয়া মইথাল মহিষ চড়ায়। 

বাড়ীতে আসিয়া মইঘাল তৈয়ার ভাত খায় ।। 

গামছা-বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিয়া। 

উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সামলে খাড়া হইয়া || 

কমলার যত্ষে মইঘাল সব্বদূঃখ ভুলে। 

লক্ষুশি অধিষ্ঠান হইল তাহার গোয়ালে | 

( ১২) 

নুতন অতিথির কমলাকে লইয়া যাওয়1 

এক দিনের কথা সবে শুন দিয়! মল। 

কোঁড়া শিকারে আইল শিকারী একজন ॥। 

কোন দেশের শিকারী গো কোথায় বাড়ীধর । 

দূপে গুণে দেখি তারে দেবের কোঙর১ ।। 

সোনার অঙ্গেতে তার সোশার সাজন। 

দেখলে মনে হয় তাবে বাজার নন্দন || 

সন্ধ্যাবেলা মইঘাল বাথানৎ হইতে আসে । 

কাতিক দেখিল যেন দাড়াইয়া পাশে || 

১ কোর কুমার । ₹ ধাথান.. গোচায়ণের মাঠ! 



১৪৮ মৈমনসিহশশীতিকা 

“বড় সেন্রত১ পাইয়া আইছি দেও একটু পানি। 

পানির লাগিয়া মোর বায় যে পরাণি 1 

টুূপায় করিয়া জল কমলা আনিল। 

জল না খাইয়া কমার শীতল হইল ॥ 

পরিচয়-কথা কৃষার কহে মইঘালেরে । 

“বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ঘরে ।। 

তোমার ঘরে আইসা দেখি বুঝিতে লাহি পারি। 

আমাযে যে দিল জল এইবা কোন নারী ।। 

সন্ধ্যাকালের তারা কিন্বা নিশাকালের চান্দ। 

লক্ষশিরে জিনিয়া বাপ দেইখ্যা লাগে ধশ।। 

কার কনা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী । 

অনুমানে বুঝি কোন রাজার কুমারী || 

কিবা কহ মইঘাল তুমি কোন দেবতার বরে । 

চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্মিলেক ঘরে ।। 

বিয়া হইয়াছে কিবা রইয়াছে কুমারী । 

সত্য পরিচয় মোরে কহ শীত করি ।।” 

মইঘাল কহিছে কথা “ধর্পশ অবতার । 

বাপ-মার নাম আমি নাহি জানি তার 1! 

ফোন দেশেতে বাড়ী তার কোন দেশেতে ঘর। 

সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর || 

সদয় হইয়া লক্ষী দেবী দিলা দরশণন | 

তারে পাইয়া মোর হইল সফল আজীবল।। 

যে দিন হইতে আমি পাইয়াছি যায়। 

দধিদুক্ধ বাড়িয়াছে মায়ের কৃপায় || 

বাথানের বন্ধ্যা মইঘ হইয়াছে গাভীন। 

সায়ের কৃপায় মোর হইরাছে আদিল 11” 

৮ বেনুত স্ বেহসৎ্ “লর্গিশৃষ £ | ₹ টুপ. অলপাত। 



ফলা শিযিক 

শিকারী কহিছে “মইদ্াল মোর কথা ধর। 

এই কন্যা দেও মোবে লইয়া যাই ঘর ।। 

মণিষুভ্তা দিব তোমায় ধামাতে মাপিক়া | 

চৌদ্দ পুলা জমি দিব বাপেরে কহিয়া 1117 

কান্দিযা মইঘাল কয় “মোর ধনে কাজ নাই। 

মায়েরে ছাড়িলে আর মোক বাঁচা নাই ।। 

রাঙ্াচরণ পাইয়াছি অল্পে না ছাড়িব। 

ক্ষীরসর দিয়া আমি জন্য ভরা পৃূজব || 

এক দণ্ড ন। দেখিলে সংসার অন্ধকার । 

তিলেক ছাড়িলে মায়ে না বাচিব আর 11", 

যত কথা কহে ক্ষার মইঘাল না মানে । 

কি যেন লাইগাছে দাগা মইঘালেন প্রাণে ।। 

অনেক হইল বুঝা-্পড়া দিনের হইল শেঘ। 

কল্যারে লইয়া কমার যাইব আজি দেশ | 

কান্দিয়া মইঘাল কয় “শুন মোর মাও। 

অভ্তকালে দিও তোরে রাঙ্গা দুটি পাও ।। 

বড় দুঃখ পাইছ মাগো থাকি মোর ঘরে । 

মনেতে রাখিও মাগো এই অভাগালে || 

খনবত্ম না চাই আমি না চাই জনীবাড়ী। 

অভ্তকালে দিও মাগো তোমার চরণতরী |।”” 

মইঘালের চক্ষে জলে উলা১ বাথান ভাসে । 

কন্যারে লইয়া কমার গেল লিজ দেশে ।। 

€ ১৩) 

প্রদীপকুমার ও কমলা 

সঙ্ধযাকালেতে কন্যার ধরের দীপ অলে। 

মায়ে কথ! স্মরণ কইরা ভাসে চক্ষের জলে । 

১ উল্লা » উদ্লাখতের : খাখান (প্র) । 



৯৫০ 

১» এন ম্হহেল। 

মৈমনসিংহ-গীতিকা 

এন৯ কালেতে প্রদদীপক্মার কোন কাম করে। 

ধীরে ধীরে গেল কুমার কন্যার অল্দিরে ॥ 

পালকে বসিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা । 

এমন সময় কুমার গিয়া উপচিল২ তথা ॥ 

“আজি কালি করি কন্যা কত বা ভারাও। 

পরিচয়-কথ! কও যোর মাথা খাও || 

দেখিয়া তোমার বপ হইয়াছি পাগল । 

দিবানিশি দেখি কন্যা তোমার চক্ষের জল || 

মৃছিলে না মুছে আখি কান্দ কোন দুঃখে । 

বিয়া কইরা কন্যা মোরে থাক মনের তুখে | 

যে দিন হইতে দেখছি তোমায় মইঘালের ঘরে। 

জীবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোমার করে || 

কোড়া শীকারে আর নাহি যাই আমি । 

তোমার লাগিয়া উদাসী হইলাম আমি || 

বাগ-বাগীচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে । 

পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে ॥ 

তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতার । 

তুমি আমার মণিমুস্ত/। তুমি গলার হার || 

তিলেক ছাড়িয়া তোমায় লাহি' বাচে প্রাণ। 

তোমায় না পাইলে কন্যা তজিব পরাণ || 

তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি না ছাড়িব। 

পায়ের গুঞ্জরী* হইয়া পায়েতে থাকিব 11” 

ছ্বিজ ঈশান ভনে এই মদনের বান। 

বাজিছে উভের মনে তাতে নাহি আন ।। 

বিয়ানবেলা যায় কৃষার সন্ধ্যাবেলা আসে । 

দিনের মধ্যে তিন বার পরিচয় জিজ্ঞাপে ॥ 

ৎ উপচিল্ঞউপস্থিত হইল । 
* গুারী »» গুজনস, পদাতরণবিশেঘ। 



' কমলা | ১৫১ 

কন্যা বলে “পরিচয় এক দিন দিখ। 

যে দিন সুদিন মোর সম্মুখেতে পাব || 

সত্য কইরাছ তুমি মইঘাল বন্ধুর কাছে। 

তোমার সে সত্য কথা মনে কিনা আছে।॥। 

বলে না করিবা তুমি মোর পরিচয় । 

আমার যত কথা তোমায় জানতে উচিত হয় | 

সবুর করহ তুমি কিছু কাল রইয়া। 

পরিচয়-কথা কইব সুদিন পাইয়া 11” 

এইরূপে কুমার যে প্রতিদিন আসে। 

বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে ॥ 

অন্তরে মন্তর কলি নাহি ফুটে মুখ। ১ 

ভূঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইয়৷ দুঃখ || 

এইরূপ করিয়া যে তিন মাস গেল। 

একদিন রাজপুরে বাদ্য যে বাজিল | 

(১৪) 

নরবলি 

“কিসের বাদ্য বাজে আজি রাজার পুরীর মাঝে |” 

“নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পৃজে ||" 

“কেবা নর কিসের পূজা কারে দিবে বলি।” 

পরিচয়-কথা কন্যা শুনিল সকলি | 

বাপ-ভাই বলি হবে কান্দে চন্ত্রমুখী। 

কমলার ঝান্দনে কান্দে পশুপাখী ॥। 

হেনকালে প্রর্দীপকৃমার কোন কাম করে। 

শীঘগতি ধাইয়৷ যায় কন্যার মন্দিরে || 

১ অন্তরে *--যুখ-ুঅন্তরে যে কণ! মন্ত্রে মত জপ করিতেছে, পুষ্পকলি মনের সে কথ। মুখ ফুটিয়া 
শ্বনে না। 



১৫৭ মৈষনসিংহ-গীতিকা 

“আজি কন্যা তন, এক আচরিত১ কথা । 

নরবলি দিয়া বাপে পূজে রক্ষাকালী মাতা || 

তুষি আমি দূই জনে বাব সেইখানে । 

দেখিব সে নরবলি সানন্দিত মনে ||? 

“কোথা হইতে আনল নর কত ধন দিয়া |: 

তিজ্ঞাসা করিল কন্যা দূঃখ যত হিয়া ।। 

একে একে কহে কুমার পরিচয়-কথা | 

মনের আগুন লুকায় কন্যা পাইয়৷ বড় ব্যথা || 

বাপ-ভাইয়ের কথা শুইন্যা কন্যার ঝরে আখি। 

ঝরিল চক্ষের জল দেখি বা না দেখি 

“আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয় । 

একত নালিস মোর শুনতে উচিত হয় ।। 

গাহিব দুঃখের গান ধন্মসভার কাছে। 

কিস্ত এক কথা মোর শুনিবার আছে || 

হলিয়া গ্রামেতে সেই চাকলাদারের বাড়ী । 

তাহার কারকনে তুমি আন শী করি।। 

আদি সান্ধি দুই ভাই পাল্কী বইয়। যায়। 

তাহারে ডাকিয়া আন পরিচয়ের দায় || 

সেই গ্রামে আছে এক চিকন গোয়ালিনী | 

তাহারে আন হেথ! সাক্ষী করি আমি | 

ইজিতে আনিতে কন্যা বলয়ে মাতুলে। 

পরিচয়-্কথা কন্যা নাহি বলে খুলে ॥। 

মাীকে আনিতে কন্যা কৃমারে কহিল । 

এহাতেও কন্যা নাহি পরিচয় দিল || 

মইঘাল বন্ধুরে হেথা আন শীঘ করি। 

আমারে পাইয়। ছিলে তুমি যার বাড়ী।। 

সকলে হাছির কর ধর্মীসভার ঠীই। 

পরিচয়কথা মোর সভাতে জানাই | 

$ চরিত ০ আশ্চ্য। 



কমলা 5 শত 

(১৪) 

ঘারম।সী 

“ঝৌঁয়াম» কৈয়াম প্রাণের কথা সভাজনের কাছে । 

অভাগী কমলার ভাগ্যে এত দূঃখ আছে।। 

সাক্ষী আমার চন্দ্রসূর্যয সাক্ষী দেবগণ। 

সাক্ষী আমার তরুলতা সাক্ষী পশ্ডগণ।। 

মায়ের মলিবরে আমি সাক্ষী করি তারে। 

আগুন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সবর্ব দেবতারে ॥। 

কান্তিক-গণেশ সাক্ষী লক্ষাী-সরস্বতী । 

জগতের মাতা সাক্ষী দেবী ভগবতী।। 

ইন্্র-যম সাক্ষী মোর সাক্ষী বসুমাতা | 

এই সকলে সাক্ষী কইরা কই মোর দ্ঃখের কথা || 

বনের সাক্ষী বনদূগগ। সদায় পূজা করি। 

জর্মীনে সাক্ষী যত কহি' জুবিস্তারি || 

পইলা২ সাক্ষী মাতা-পিত! দেবতার সমান । 

দোহার চরণে করি সহস প্রণাম || 

গর্তসোদর ভাই সাক্ষী সাক্ষী করি তারে। 

আর সাক্ষী করি আমি এই কারকুণেরে || 

চিকন গোয়ালিনী সাক্ষী ভাঙ্গা দত্ত যার! 

মামা-মামী সাক্ষী করি সন্বদ্ধে আমার || 

সন্ধ্যাকালের তার সাক্ষী সাক্ষী আখির পানি। 

আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখানি || 

গলুর গোষ্টি৩ সাক্ষী আমার মৈশাল বন্ধু ছিল। 

সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্বাৎ৭ দিল || 

তার পরে সাক্ষী আমার রাজার কুমার। 

যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার | 

১ কৈয়ান »কহিব। * পইলা- পথম । ' 

* গলুর গো ০ গয়লা-্জাতীয় (1)। ৪ আশু, আশয় । 

20-1919 ৪." | | 



১ 

শ্বাণের পাতি সে আমান প্রাণের দেবত। । 

সবাই কহিব আমি যোর প্রাণদাতা 11 

“জৈটি মাসের ঘটি দিন শুক্রবার যায়| 

কালামেঘে করে সাজ আসমানের গায় || 

রাত্রিশেঘে জন্ম লয় এই অভাগিনী | 

কমলা রাখিল নাম আদরে জননী || 

“এক দুই মাস করি তিন বছর গেল । 

গর্ভসোদর ভাই জনম লইল ।| 

পণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে । 

সক্বদুঃখ দূ হইল জনমের কালে || 

কোলে করি কাকে করি করি দোলা-খেলা ১ । 

এইরূপে যায় দিন শৈশবের বেলা || 

ভাই আমার নয়ন-তারা৷ মাও আদরিণী । 

বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পরাণী || 

“এক দুই করি দেখ তের বছর যায়। 

আমার বিয়ার কথা কয় বাপ-মায় || 

এক দিনের কথা মোর, শুন সভাজন । 

কোন বিধি লিখিল আমার দুঃখের লিখন || 

ধর্দপ অবতার রাজা ধর্দে তোমার মতি। 

আমার দুঃখের কথা কর অবগতি ।। 

আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জলে পোনা । 

একেলা যাইতে জলে মায় করে মানা | 

ঝসনে ভঘণে মন ঘন কাপে হিয়া। 

দল চুল বাদ্ধি আমি চাম্পাফুল দিয়া | 

কেশে মাঝি গন্ধতৈল সিনানের বেলা । 

আবের কাঁকই২ হাতে লইল কমলা |। 

১ দোলা-খলা ০ দোলার উপর স্ুুলানো । 

» আবের কাকই 7” অবেক় চিক 1 



র্ কলা ১৪ 

আচঙ্গি বিচরি১ চুল সখীগণ সজে। 

জলের ঘাটেতে নিত্যি যাই মনের রঙ্ষে | 

নিত্যি নিত্য করি ছান২ সানে বান্ধা। ঘা্টে। 

কেও না আসিতে পারে তাহার নিকটে 1 

আমি কি জানিয়ে ভাগো এত দূঃখ ছিল। 

একত দিনের কথা কহিতে হইল || 

“ হাসিয়া খেলিয়! দেখ পৌঘ মাস যায়। 

পোঘ মাসের পোঘা আন্দি* সংসারে জানায় || 

সকলের ছোট বোন পোঘ মাস হয়।& 

চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয় | 

ভোরেতে উঠিয়া করি বনদুর্গার পজা। 

পৃপরিয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা € || 

গঞ্ধতৈল মাখিলাম কেশের বাহার । 

গলা হইতে খলিলাম হীরামতির হার | 

সোনার কলসী কাঁকে সঙ্গে সখীগণ। 

দলের ঘাটেতে যাই সানন্দিত মন || 

কোন স্খী হাসে নাচে কোন সখী গায়। 

রঙ্গে চঙ্গে সব সখী জলের ঘটে যায়| 

চরণে ঠেকিল মাগী বাধা পড়ে পথে। 

আজি কেন হিয়া মোর কাপিল চলিতে | 

আগে যদি জানি আমি পন্থে কাল সাপ। 

বাহির হইয়া কেন পাইবাম এত তাপ। 

এইত শ্বানেতে আমি কারকুনে সাক্ষী করি। 

তার পরে হইল কিবা কহি সবিস্তারি | 

“পোঘ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বৃক। 

দুঃখীর না! পোহায় রাতি হইল বড় দৃঃখ || 

১ আঁচরি বিচরি -পুসাধন করিয়া * ছানুজ্জান। 
* পোষা আনি. পৌঘের কুয়াপায় অঙ্ককার | ৪ সকরের » « - " হয়ম্পৌঘের দিন ছোট 

বলির এই মাসকে বার বাসের যবে লত্ব-কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে। 

« সিনানের লাজা »জআানের সঙ্জা। 



১৫৬ মৈষনসিংহ-গীতিকা 

শীতের দীধল বাতি পোহাইতে না চায়। 

এইকপে আন্তেব্যস্তে মাঘ মাস যায়|! 

এক দিনের কথা বলি কি কাম হইল। 

দধির পশরা লইয়া গোয়ালিনলী আইল ।। 

এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ালিনী ৷ 

দধি বেচিতে দেখ অছিল আপনি || 

হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে । 

পরা-দস্ত১ সাক্ষী করি সভার বিদ্যমালে | 

না বলিব ন৷ কহিব পত্রে লেখা আছে। 

এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে।। 

“আইল ফাল্গুন মাস বসস্ত বাহার । 

লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার || 

ধনু হাতে লইয়া মদন পুশ্পেতে লুকায়। 

বেছড়া২ যুবতী ঘরে না দেখে উপায় || 

ভ্রমরা কোকিলকুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায় । 

সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায় || 

আসন্তেব্যন্তে কয় কথা বাপে আর মায়। 

কমলার হইব বিয়া শব্দে শুনা যায়।। 

শব্দে শুন! যায় কথা আড়াল থাক্যা শুনি। 

এত দঃখ ছিল মোর আমি অভাগিনী || 

“আইল রাজার চর বাপের আগে কয়। 

রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়।। 

হাতী সাজে ঘোড়া সাজে পাইক পহরী। 

বাপ চলিল মোর পুরী আন্ধাইর করি | 

যাইবার বেলা বাপে দূঃখিনীরে কয়। 

৮৮৬০০০৮০০০০০০০৮০ 

» পরা-নন্ত ৮ চিকন শোক়ালিনীর দাত পড়িয়া ৮৪৮ সেই পড়া ০১ বলিলেন। 

রে বেহড়া » বেউড়া, উন্মৃভা। 



কমলা | ৩৫৭ 

সাবধানে থাক মাগো গিখসরজলী 1” 

বাপেয়ে বিদাক্স দিতে চক্ষে বহে পানি '।। 

বাপ বিদেশে গেল পুরী অন্ধকার । 

চারিদিগ দেখি যেন খোয়ার১ আঁকার 1। 

“আইল চৈন্রিরে মাস আকাল দুগাপুজা । 

নানা বেশ কষে লোকে নানারঙ্ের সাজা || 

ঢাক বাজে "ঢোল বাজে পুজার আঙ্গিনায়! 

ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটা গীত গায়।। 
মণ্ডপে যায়ের মুক্তি দেখিতে সুন্দর | 

কারুয়া২ টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর || 

পাড়া-্পড়সি সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি। 

ঘরের কোনায় লুকাইয়া আমি কান্দ্যা মরি || 

মায়ে ঝিয়ে কান্দি ঘরে গলা খধরাধনি | 

বৈদেশী হইল পিতা অন্ধকার পুরী || 

এমন সময় দেখ কি কাম হইল । 

বাজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আসিল ।। 

এই পত্র সাক্ষী করি ধর্দমসভার আগে । 

আমার বাপ হইল বন্দি কোন অপরাধে || 

“বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয় । 

'বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়|" 

সরল অবুজ ভাই কিছু না জানে। 

বৈদেশে চলিল ভাই বাপেন্ন সন্ধানে |1 

মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধুলায় পড়িয়া | 

কার পুদ্জা কফেবা করে লা দেখি ভাবিয্না 1 

গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধূলায় ৷ 

বাপ-ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায় || 

৯» খোয়া ০ কোরা, কৃয়াসা । 

২ কাকুয়া ০০ কাক্ষকার্ধাশশোভিত চান্পোয়া (১1. 



১৫৮ মৈমনপিংহ-গীতিকা 

“বৈশাখ মাসেতে গাছে আমের কড়ি৯। 

পৃষ্প ফুটে পুম্পভালে শ্রমর গুজরি || 

ফলদোলে পুজা আদি কহিতে বিস্তর | 

আর বায় পত্রে আসে মায়ের গোচর ।। 

পিতাপুত্র দুইজন বন্দী পরবাসে । 

মায়ের চক্ষের জলে বন্ুমাতা ভাসে ।। 

অভাগী কমলা কান্দে শয্যা ভাসাইয়া | 

কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বান্ধ। হিয়া 1] 

কোন বা দেবেছে পূঙ্জলে বাপ-ভাইয়ে পাব। 

মায়ের বিয়ের দুঃখের কথা কার কাছে কইব ।। 

ঘরে আছে কাল সাপ যমের দোসর । 

তার কাছে যাইতে দেখ মনে হইল ডর || 

মায় গিয়া ধন্বা২ দিলাম চণ্ডীর দৃয়ারে। 

তার পরের কথা কহি সভার গোচরে || 

“জ্যেষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল। 

রাত্রিদিবা না শুকায় নয়নের জল || 

মায়ে করে ঘষ্ঠীপুজা পুতের লাগিয়া । 
প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দুঃখে কান্দে হিয়া || 

মায়ের স্েহের ভুঙগা ও পড়িয়া রহিল । 

পূত্রেরে ভাকিয়া মায় বিলাপ জুড়িল || 

এক হস্তে, মোছি আমি চক্ষের যে পানি। 

সাস্বনা করিয়া ঘরে লইত জননী ।। 

“শএ্রষন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল । 

রাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢুকিল।। 

এহিত সনদে আমি সাক্ষী করি যাই। 

বিদেশে হইয়াছে বল্দী বাপ আর তাই ।। 

ৎ হনুজ্ ধরুনা। 

* দচুজ] অমির িনিনর উরে ফঙছগজীকাও্ড । 



কসলা ১৫৬ 

নিজেরে বাসেতে বন্দী হইলাম পরবাসী | 
মায়ে ঝিম্সে একেবারে হইলাম পরবাসী 11 

দিন গোঞজতিয়।৯ যায় সন্ধ্যা আসে বাপে। 

মায়ের চক্ষের জলে বুক যায় ভেসে।। 

পাজ্কী চডিয়া দোহে যাই মার্মার বাড়ী । 

পসঙ্েতে নাহি গেল এক কানার কড়ি ।। 

*““আঘাঁঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পালি। 

মামার বাড়ীতে কান্দি দিবসরজনী || 

ডিঙক্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ আর ভাই । 

আশায় বাদ্ধিয়া বুক রজনী ওয়াই || 

এমন সময় দেখ কি কাম হইল। 

বেদেশে থাকিয়া মামা পত্র যে লিখিল || 

“দুঃখের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা ৷ 

কারে বা কহিৰ আমি এই দুঃখের কথা || 

আগুনের উপরে যেন জ্বলিল আগুনি । 

এই কথ নাহি জানে অভাগী জননী || 

এই পত্র সাক্ষী করি ধর্শঈসভার আগে। 

হাড়িলাম মামার বাড়ী মনের বিহ্বাগে 11 

“সন্ধ্যা গোঁঞজরিয়! যায় লা দেখি উপায় । 

একেলা হাওকে পড়ি করি হায় হায়।। 

মামার বাড়ীর অন্ন আর না খাইবাম আমি! 

গলায় কলসী বাদ্ধ্যা ত্যজিব পরাণি || 

সাপে না খাইল মোরে বাধে নাইসে খায় । 

কোথায় বাইয়! লুকাই মুখ না দেখি উপায় || 

দেবেরে ভাকিয়া কই আশ্বা দিতে মোবে। 

কেবা আশা দিবে মোরে এই অন্ধকারে || 

১ শোঞছিয়। 2. কাটিয়া, অতিবাহিত করিস) | 



১৬০ মৈমনসিংহণগীতিক। 

চক্ষুর জলেতে মোর বুক ভাপি যায়। 

আইঞ্চল১ ধরিয়া মোছি পারনি না ফুরায় |। 

ন। দেখি পদের কায়া২ জোর* আখির জলে । 

তরাইতে দরদী৪ নাই বিপদের কালে ।! 

সাত জন্মের হৃদ মোর মৈঘাল বন্ধু ছিল। 

গোয়ালায় যাইবার কালে পন্থে দেখা হইল || 

অন্োর সুহদ মোর বাপের সমান । 

তিন দিন দিল মোর গোর়ালেতে স্থান || 

মায়া-মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া । 

এইখানে পাইলাম সুখের আছরা € || 

এইত মইধাল বন্ধু বড় সাক্ষী মোর। 

জাতিকুল বাচাইল দৃঃখ করল দূর | 

একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথ! | 

এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা || 

“ শ্াবণ মাসেতে দেখ ঘন বরিষণ। 

বিলের মাঝে কোড়া-কোড়ি করয়ে গর্জন | 

কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কমার । 

মৈঘালের বাসে দেখা হইল তাহার | 

পরিচয় চাইল মোর রাজার কুমার | 

এক দিন পরিচয় দিবাম তাহার || 

সময় পাইলে কইবাম আমার পরিচয়-কথা 1 

আর কিছু কই আমি করমের কথা | 

“ভাগ ভরিয়৷ দিলাম জল পরাণ শীতল। 
অন্তরে ফুটিল মোর সোণার কমল |। 

১ আইফকর- জীচন। *.পশ্বের কাঁয়।-,পথের আক্চুতি। 

* (জোর __ যুগ, দূই অথবা গুবল। ও দরদী স্যার ব্যখী। * আছর» আশুয়। 



কমল | ১৬১ 

কাতিকের সমান কূপ তাহারে দেখিয়। | 

পরাণে ষজিলাম আঙি দগ্ধ হৈল হিয়া || 

মনে প্রাণে সপিলাম পরাণ তার পায়। 

আমার পরাণ বন্ধু ধরে লইয়! যায়।॥ 

উপায় না দেখি কান্দি কই মনের কথা । 

ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের ব্যথা ॥ 

“চলিল সোণার পারুপি ভরা নদী দিয়া। 

লিলুয়ারী১ বাতাসে দেখ পাল উড়াইয়। || 

কতদিনে আসিলাম এইত রাজার পুরে। 

দাসী হইয়া আপি আমি রাণীর দৃয়ারে || 

মনের আগুন মোর মলে জলে নিবে। 

আর কত দিন দ্ঃখ পরাণে সহিবে।। 

মায়ের মতন রাণী আমারে ভুলায়। 

সদাকাল আছি আমি ধইর! রাণীর পাঁয় || 

“একদিন শুনি নগরের মধ্যি খানে । 

চাক-চোল বাজে আর নাচে সবর্বনে | 

দাস দাসীগণ যত আনন্দে অপার । 

অঙ্গেতে বসন পড়ে যা আছে যাহার || 

“কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিপের বাদ্য বাজে । 

শায়ান্যা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পুজে | 
বাড়ীর কথা মনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা৷ 

শকিশেলে হাণে বৃকে নিদারণ ব্যথা | 

বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শুন্যি কেবা পুজা করে। 

অভাগিনী মাও মোর কান্দা কান্দা ফিরে || 

দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম অভাগিলী মায়। 

আমার দূঃংখের কথা কইতে না ভুয়ায়।। 

১ লিলুয়ান্মী » জীড়াশীল । ২ শায়ান্যা সংফাহে ” শাবণ মাসের লংফাতিতে । 
28-71918 1, 



৬২ মৈসনসিংহ-গীতিকা। 

এক দণ্ড না দেখিলে হইত পার্গলিলী । 

সন্ধ্যাবেল৷ ছাইড়া আইলাম আমি অভাগিনী || 

ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিউ লাগে। 

দরদি মায়ের মুখ সদা মনে জাগে।। 

গাক্ছে দিয় বাইয়। যায় দৌড় বাইছা নাও। 

কোন্ বা দেশে বইলা মোর অভাগিনী মাও || 

দিনের বেলা ঝরে আখি রাইতের অন্ধকার । 

ভাদ্র মাসের চানি১ গেল রুূসনাইর২ বাহার | 

ভাদ্র মাসের চান্রি দেখায় সমুদ্রের তলা ৷ 

সেও চাপ্ি আন্কাইর দেখ)! কান্দিছে কমলা || 

“ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে । 

আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বনগমাতা হাসে ।! 

বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা পূজা কষে। 

বাপ ভাই মুক্ত হৌক দুর্গা মায়ের বরে।। 

কান্তিক মাসেতে দেখ কান্তিকের পূজা । 

পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজ।৩ || 

সার! ব্বাত্রি হছলামেল।৪ পীত বাদ্যি বাজে । 

কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে* সাজে | 

সেইত কান্তিক গেল আগণ আইল । 

পাকা খানে সরু শস্যে পৃথিবী ভরিল ॥। 

লক্ষ্শিপূজা করে লোকে আসন পাতিয়৷ | 
মাথে ধান গিরস্ব আসে আগ বাড়াইয়া || 

জয়াদি জুকার* পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে। 

নয় ধানের নয়া অনে চিড়া পিঠা করে ।। 

পায়েস খিচুরী বাদ্ধে দেবের পারণ। 

লক্ষীপুজা করে লোকে লঙক্গ্শর কারণ || 

১» চান, জ্যোতন। রাত্রি। * ফ্ুসনাই »- আলো । 

৩ বাতির করে সা। 7 আলো সারায় । * ছলাসেলা - আনম্প-কোলাহল । 
২০৮৭ আবতধগে ০ বিখিখ বিধানে । ৬» জুকার - জয়কার 1 



কমলা | ৯৬৪৫ 

বাপ কোথায় নাও কোথায় কোথায় গুণের ভাই । 

এই সংসারে অভাগিনীর নাহি দেখি ঠাই।। 

কান্পিয়া কাটাই নিশি যোছি চক্ষেক্ট পানি। 

এইখানে সাক্ষী করি এই রাজার রাণী | 

“একদিন শিরে তৈল মাখিয় রাণীরে । 

কলসী লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে || 

চাকশচোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে” । 

আজিগো কিসের পূজা দেবের মন্দিয়ে || 

কালীপৃজা হয় আঙ্ি কালীর মন্দিরে । 

নরবলি হেব আজি মায়ের দৃয়ারে।। 

কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া | 

নরবলি হৈব শুনি স্থির নহে হিয়া || 

লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি। 

বাপ-ভাই দিবে বলি এই কথা শুনি ।। 

“সকাল ভরিয়া জল ফিরিলাম ঘরে । 

শী করিয়া কান করাই রাণীরে || 

রাণী করে সাজা পারা২ যাইব দেবের বাড়ী । 
আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশ্বরী ॥। 

আঞ্চল ধরিয়া মোছি নয়নের পানি। 

উপায় না দেখি মোর আমি অভাগিনী |] 

“হেন কালে সাক্ষী মোর আসিল মন্দিবে | 

রাজপুত আসি মোরে ছিজ্ঞাসা যে করে।। 

বিয়া কর কন্যা মোরে রাখ মোর প্রাণ।' 

আমি কহিলাম মোর পৃকে্র্বের সন্ধান || 

কিসের লাগিয়া এত বাজে চাক-ঢোল || 

সাজে পারে স্" সাজসজ্জা করে । * সাজা পারা--সাজসন্্জা | 



১৬৪ মৈমনপিংহ-গীতিকা 

কহিলা রাজার পুত্র মমেতে ভাবিয়া । 

কালীপুভা কে বাপে নরবলি দিয়া 1) 

“কেবা নর কেবা পূজে কারে দিব বলি। 

সফল জানিয়া আমি হইলাম পাগলী || 

“এইত আমার দিন হইল উদয়। 

এইবার দিবাম রে কমার মোর পরিচয় | 

বঙ্গে লইয়া চল মোরে দেবের আঙ্গিনায় 

নরবলির বাদ্য থা কোচেরা বাজায় ||" 

“আগেতে চলিলা কুমার পাছে অভাগিনী | 
এই খানে সাক্ষী মাতা জগতজননী ॥ 

পরিচয়-কথা মোর কহিনু বিশেঘে । 

বাপ-ভাই দুই জন আছে বন্দীবেশে ॥ 

বিচার করিয়া! তবে দেও নরবলি। 

আগেতে বিচার করি পৃজ রক্ষাকালী |1৯ ১-২৯৬ 

(১৬) 

কারকুনের বিচার 

বারমাসী দুঃখের কথা এই খানে থইয়া ২। 

রাজার বিচার কথা শুন মন দিয়া | 

পাত্রমিত্র সহ বাজ সভাস্বানে গেল। 

সকলেরে সভাম্বানে ডাকিয়া আনিল।। 

বিচার করয়ে রাজা ধর্ম অধিপতি 1. 

রোঘিয়া কহিল রাজা ফারকৃনের প্রতি ॥ 

“সত্য কথা দুষ্টমতি কও এইবার । 

দিষাম উচিত দও লাহিক নিস্তার || 

১ আাগেতে, , *. রক্ষাকালী » আগে 'বিচার কর, তার পরে রক্ষাকাললীর পূজা করিও। 

* খইয়। », খুইয়া, রাখিয়া 1 | | 



কমলা ৬ ১০৫ 

কাঁডা৯ ভাক্ি ঠাডা* পড়ে কারকনের শিকে। 

কহিতে না পারে কারকুন ধর্টরাজার ভয়ে | 

পত্র পড়িয়া রাজা সভারে জানায় । 

চিকন গোয়ালিনী তবে ঠেকিল যে দায়।! 

পাভা বলে দস্ত তোর ভাঙ্গিল কি মতে। 

গোয়ালিনী কয় কথা আকারে ইঙ্গিতে | 

পরক্ষণে বাহানা৩ ধরে চিকন গোয়ালিনী | 

“সানিকে পড়িল দম্ভ আর নাহি জানি |।” 

রোঘিয়া কোটালে রাজ। ছকৃম করিল। 

গিয়া কোটাল আসি চুলেতে ধরিল | 

উপায় না দেখি তবে ভাবে গোয়ালিনী। 

কারকৃনেরে গালি পারে “জামি নাহি জানি।৷ 

পর্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জানি তার । 

দোঘ ক্ষমা দিয় মোরে করহ নিস্তার ||" 

আন্দি-সান্দি সাক্ষী ছিল তারা দৃইটি ভাই। 

মায়ে ঝিয়ে পালৃকীতে করি মামার বাড়ী খাই ॥। 

মাম! সাক্ষী মামী সাক্ষী কহে সকল কথা। 

মৈঘাল বন্ধু সাক্ষী দিল সত্যিকার কথা |। 

রাজার কুমার সাক্জমী দিল “শিকারেতে যাই । 

গোয়ালায় যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই |” 

সকল সাক্ষী শেঘ হইল বিচার হেল দড়। 

হুকুম শুনিয়া কারকৃুন হইল ফাফর |! 

হাতে গলে বাদ্ধ্যা লয়া দাক্ণ কোটালে। 

রাজা কয় কারকুনেরে নাহি দিবাম শুলে | 

করিয়া মায়ের পুজা রাত্রি নিশা কালি । 

কারকনে দিলেন বাজ পুজার নরবলি ॥ 

১ কাডা ০ হজ! ২ ঠাডা. চাটা, বিদুৎ । ৬ হাহা ক অছিলা। 



১৬৩ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

স্থিজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ বিধিমতে |. 

জয়ধ্বনি কর সবে কালীর পীরিতে | ১৩৬ 

(১৭) 

কমলার বিবাহ 

কারকুনের বলিয়া কথা নিরবধি থইয়া। 

কমলার বিবাহ-কথা শুন মন দিয়া।। 

বামুন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া | 

বিয়ার যে শুভ দিন দিল দেখিয়া | 

সোনার কালীতে পত্র সকলি লিখিল | 

সিল্দুরের সাত ফোটা তার মাঝে দিল।। 

দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করি বিতরণ 

ইষ্ট কুটুষ্থে সবে কৈল নিমগ্ণ | | 

ঢাক বাজে চোল বাজে আব বাজে সানাই । 

নাইচ৯ গান হয় কত জুড়িয়া আঙিনায় || 

জয়াদি জুকার গীত হয় ঘরে ঘরে। 

বাড়ী ভরিয়া পাছে লোঁক আথারে পাথারে২ | 

চারি ভইরা৩ ময়রা মিঠাই বানায়। 

হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায় || 

সাজাইল পুক্ীখানি ঝালমল করে। 

এ্ররে দেখ্যা চান্স যেমন লুকায় অন্ধকারে | 
ইষ্ট কট্ম্ব আইল তার সীমা নাই। 

রাইয়ত বিলাত৪ কত গণ! বাছা নাই ।। 

গুরু পূরইত পণ্ডিত আইল সকলে। 

নায়বীর& বাজার যেমন অন্গর মহলে || 

» নাইচ ক নাচ, নৃতা। ২ জাখান্ে পাথারে--চারি দিকে | 

৬ চারি ভইরা :সযাটির বৃহৎ পাত্র ভর্দিয়া। ৫ বিলাত-্মদেশী বিদেশী । 

-& জাঁররী *০ ছুটুদ্িনী ৷ 



কমলা | | ১৬৭ 

বিধিমত হইল কত দেবতা পুন । 

বনদুগণ একাচুর। খেলা কীর্তন | 

জোর পাঠ! দিয়া বলি শ্যামাপূজা! করে। 

মই দিয়া প্জা দিল দেবী ডরাইরে১ || 

বিয়ার দিনেতে রাজা হইয়া উতত্ুগ। 

মগুপে বসিয়া তবে করে নান্দিযুখ | 

নান্দিযুখের মাটী কাটে যত নারীগণ । 

তার গীতেতে যেমন ছাইল গগন |। 

তার পরে সোহাগের ভাল। মাথায় করিয়া । 

সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জুড়িয়া।। 

আগে চলে কন্যার মাগো পাছে যায় মামী । 

গীত-জুকারে নারী. চলে গজগাসী | 

তার পাছে চলে ঢুলি বাদ্যভাগ্ড লইয়। 

এই মতে আইল সবে সোহাগ মাগিয়া || 

কাফেতে কলসী লইয়া যতেক যুবর্তী। 

জল ভরিতে যায় সবে পাছে বাদ্য-গীতি || 

নদীর ঘাটে জল ভরিয়া পঙ্ছে মেলা দিয়া | 

গীত-জুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া || 

সমুখে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি। 

বরকন্যা বসিল যে হইতে খোৌরী || 

নবহ্বীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে। 

সেই নাপিত কামায় সোনার নক্ষন-ক্ষরেতে | 

জয়! জুকারে দেখ বতেক যুবর্তী। 

হরঘ অন্তরে গায় কামানির গীতি ॥। 

তার পৰে যে গেল তারা সিনান করিবারে । 

সব সখী মিল্যা গা ধিলা২ মাজন করে।। 

হলুদ মাখিয় গায়ে যতেক লুন্দরী | 

ভরা কফলসীর জল চালে ত্বরা করি । 

১» ভরাই "গ্রাম দেবতাবিশেষ । ₹ গাই খিলা - ধাট খিলা, উদ্বর্ভনতেপ | 



১৬৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

সিলানের গীত হইল যত জানা ছিল। 

ছান করি বরকন্যা ধরেতে আসিল || 

বাদ্যভাও বাজে কত তাঁর সীমা নাই। 

সাজন করে বরকল্যায় সখীগণ সবাই || 

নতন মুকুট দিল বরের যে শিরে। 

আরশি হস্তেতে তুলি দিল যত্ত করে। 

নানান জাতি কাপড়েভে হইল সাজন। 

রবূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন || 

গলেতে ফুলের মালা স্গ্ধি চন্দনে | 

সদরে বসিল যত ভাইস্তা১ ভাগিনা সনে ।। 

কন্যারে বেড়িয়া আর যত সখীগণ। 

মনের মতন করে অলের সাজন || 

আচুড়িয়া চিকন কেশ মাথায় বান্দে খোপা | 

কাটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা২ || 

তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তারা । 

ভূমিতে থইলে যেমন ভয়ে আসমান পরা | 

হন্তেতে লইলে সাড়ী ঝলমল করে। 

শুন্যেতে থইলে সাড়ী শুন্যে উড়া করে || 

কানেতে পড়াইল দূল চম্পক ঝুযুকা। 

নাকেতে সোণার বেসপর আর বলাকা ৩ ।| 

গলাতে পড়াইল এক হীরার হাস্থুলি। 

পায়েতে পড়াইল খারু গুজরী আর পাচুলী৪ || 

হস্তেতে সোণার বানু সোণার বাতেন! । 

মন্তকেতে সিথিপাটী জুবর্ণের দানা | 

এই মতে সখীগণে করিলে সাজন। 

বিধিমত কলাতলে হইল বরণ ॥। 

১ ভাইস্তা -ঘাত্ষ্পুত্র। হ চুপা (?)। 

ও বলাক1 --একপৃকার নাকের অলক্কারবিশেষ | 

৪ খারু .....১,.,০৭, পাচুলী--খার খল । গজনী-্ন্পুর এবং মল এই দুই মিশিয়া একরপ 

পঙজাতরণ। পাচুলী ০ পাগুলী, পদাগুলীর আভয়ণ। 



বামলা ১৬৯ 

সাত পাক ঘুরে কশ্)া বরে চৌদিকে। 

শুভযোগ হইল দুহার মুখচন্দিকে১ || 

চাক-চোল বাজে কত গীতবাদ্যধ্বনি। 

বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাপয়ে ধরণী ।। 

তুরমী ছাড়িল যেমন আগুনের গাছ খার!। 

হাউিই পানণাস* ছুটে আসমানের তারা || 

মহা আনন্দেতে হইল বিয়া সমাপন । 

কমলারে পাইয়া কুমার আনন্দিত মন || 

এই মতে বিয়া-কার্ধ্য হইয়া গেল শেঘ। 

পুত্রসহ চাকলাদার ফিরিল নিজ দেশ ।। 

এইখানে করিলাম শেঘ বারমাসী গান । 

বাটা ভইরা জামাইন্ন মা দেও গোয়া৩ পান |। 

আমবা সবে দিয়া যাই ধনে পুত্রে বর। 

ধন দৌলত যত বারুক বিস্তর || 

বনদুগ। মায়েব পাও শতেক প্রণাম । 

কন্মকর্তী করুন মাপ ধিপদে আছানশ || 

কমলার স্বগত সঙ্গীত 

“যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তোমায় মৈঘালের বাড়ী । 

সেই দিন হইতে বন্ধু আমি পাগল হৈয়া ফিরি || 

আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্রসূ) তার। 

তোমারে দেখিয়। বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন-হারা || 

কপালের দোষে বন্ধু আরে বন্ধু বন্দী বাপ-ভাই | 

দোসর দরদি বন্ধু আরে বন্ধু তুমি ছাড়া নাই | 

বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাও নিজ ঘরে। 

একেলা শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে || 

১ মুখচনিকে এ সুখটন্দ্িকা, বরকন্যার শুভদৃ্টি। » পানাস - ফানুস । 

এ গোয়া -গুয় ॥ ৪ আছান ০ আশান ; শাস্তি । 

22198 ৪. পু, 



১৭০ মৈমননিংহ-গীতিকা। 

বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধ্বনি | 

ঘুম হইতে জাইগ! উঠি আমি জভাগিনী !। 

বুক ফাটিয়। যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ কুটিয়া না পারি। 

অন্তরের আগুনে আমি জলিয়। পুড়িয়! যরি ॥ 

পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদৃপিঞ্জরে। 

প্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে | 

চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগ! সার! নিশি। 

চান্দ মুখ দেখিতাম নিরালায় বসি | 

একদিনের দেখারে বন্ধু মৈঘালের বাথানে। 

চান্স মুখ দেইখারে বন্ধু মজিছে পরাণে | 

বাটা ভরি বানাইয়। পানরে বন্ধু তরে দিতে লাজ বাসি 

আপনার চক্ষের জলে আরে বন্ধু আপনি যাই ভাসি ॥ 

কতক দিনের বন্ধুরে আমার আওব সুখের দিন। 

তোমার লাগ্য। ভাবিয়া আমার যৌবন হইল ক্ষীণ || 

ছ্বিজ ঈশান কয় কন্যা আরে ন৷ কর ক্রন্দন । 

বিধির নিব্বদ্ধ থাকলে কন্যা আরে অবশ্য মিলন || ১-৯০ 



দেওয়ান ভ্ডাবন। 
ও 

দল্হত কেনাক্রামের পালা 

চজ্াবতী প্রণীত 





তে ্লক্লাম্য অ্ভাম্ষভ্যা। 

(১) 

ছয়নণা বচছরের ১৯ আনাইগো ইরামতী২ জলে । 

হাসিয়া খেলিয়া উঠে আুর্াইগো আপন মায়ের কোলে || 

সাতনা বচছরের সুনাইশো মুখে মধুর হাসি। 

মায়ের কোলে উঠে স্ুনাইগে। পুণ্িমারত শশী || 

আটনা বচছরের স্সুনাইগো ঝাইরা « বান্ধে চুল। 

মখেতে ফুট্যাঙ্ছে সুনাইর গো শতেক পদাকুল || 

নয়না বচছরের আুনাইগো নবীন কিশোরী । 

গিরের« পরদীয় ৬ আুলাই স্ুনাইগো আঙ্গিনা পশরি? || 

দশন] বচছরের সুলাইগো দশে শুন্য পড়ে। 

বিধাতা হইল বাদীগো পড়ল বিষম ফেরে || 

শুন শুন পৃব্বকথাণো দুঃখের বিবরণ | 

দশা বচছন্ব কালেগো বাপের অকাল মব্ণ || 

বাপ নাই ভাই নাইগো একেলা জননী । 

কর্্মাদোঘে হইলা ল্নাইগো জনম-দুঃখিলী || 

১ বচছ্র ০ বৎসর ! ২ ইরামতী ০ হীরা-নতি | 

৬ পন্য,” পণিষা । 9 ঝাইরা ০. ঝাকিয়া, চুল বারিয়া বন্ধন করে! 

* পিরের 7. হলের, গৃহের অপজংশ ॥ * পরদীয়- পপ! 

« পশরি 7 ললোকিত কনিকা । 
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পারাত১ নাই পরতিবাসীরে২ একলা থাকে ঘরে। 

অভাগী মায়ের দৃঃখুগো অল্যা পুড়্যা মরে ॥ 

বিরক্ষ৩ মইরা৪ গেলে যেমুন* গো ঝুইরা* পড়ে লতা । 

লতা যদি শুক্যা" গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা || 

অভাগী মায়ের দুষ্চুৎ গো সুনাই অন্তরে বুঝিল | 

চক্ষের জলেতে সুনাইরগো বুক ভিজ্যা গেল ॥ 

অঙ্গেতে বসন নাইগো সুনাইর দূক্ষের নাই সীমা । 

দীঘলাটা১ আছে সুনাইরগে। মায়ের ভাই মামা || 

কারে লইয়া থাকবাম মাওগো একলা শুন্য ঘরে। 

তাহেত১০ স্রন্দর কন্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে || 

দশ বচছর গিয়া সুননাইগো এগারতে পড়ে। 

কন্যার যৈবন১৯ দেখ্যাো ভাব্যা চিস্তা মরে। 

এতেক জ্ুম্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী । 

কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি১২।| 

ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়েগো কোন কাম করে। 

আশয় মাগিতে গেলগো ভাইয়ের গোচরে || ১৩০ 

১ পারাত _ পাড়ায় । » পরতিবাসী * পৃতিবাসী, পৃতিবেশী। 

ও বিরক্ষ ০ বৃক্ষ। ৪ মইরা 25 মরিয়া | 

« যেখুন-যেমন। (পূৃর্ধ ময়মনসিংহ ও শীহষ্টবাসীরা 'যেষন' কে যেমুন কহিয়া থাকে |) 

*» হুঁ ইরা -্কারিয়া। (ধুইরা ঝুঁরিয়ার অপত্রংশ | ' 'বঝানিয়া যয়।'--কথ্য ও লেখ্য ভাঘায় বাবহত হইয়া 

আগিতেছে। ) ৭ শুক্যা ₹শুকাইয়া। 

৮ দৃকুম্দুঃখ। (দৃঃখ শব্দটাকে পৃৰ্ধ ময়মনসিংহ ও তৎপাশু বস্তী অন্যানা স্থানবাসীর হধ্যে ভত্তরলোকের 

দু'খু ও নিনুস্রেণীস্ব লোকেরা দুদ ষলে।) | 
৯ দীঘলাটি » দীঘল হাটি, একটী 'গ্রাোষের লাম । 

“ ১৯ তাহেত » ইহাই । ১১ ধৈষন -₹ যৌবন । 

»২ গতি. ক্ুল-কিনারা করিয়া দেওয়া 
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(২) 

গেরাম১ ভাড়ুক ঠাকুরগো৷ যজমানি বাউন২ ! 

এইখার্নেও কইবাম আমিগো তাহার বিবারণ | 

ঘরে নাই পুত্র কন্যাগো কেষন স্গনাইর মামী। 

ভাটুক ঠাকুরের বেবসা৪ গো ফেবল যজমানি | 

সন্ধ্যাবেলা জুনাইর মাওগো। শুনাইরে লইয়া | 

আপণ ভাইয়ের বাড়ীত দাখিল হইল গিয়া ।। 

“শুন শুন পরাণের ভাইওরে* কি কইবাম তোমারে । 

দৈবের দুগগতি আমারগে। কপালের ফেরে ॥ 

কে দেয় সুনাইর বিয়াগো কন্যা হইল বড়। 

তাব্যা চিন্ত্যা আইলাম দার্দাগো এইযে তোমার ঘর || 

পুত্র কন্যা নাই ঠাকুরগো একলা মদন | 

সুনাইর়ে পাইয়া হইলগো সানন্দিত মন ॥| 

মামার বাড়ীত থাকে স্গুনাইরে মায়ের সঙ্গেতে। 

ভাইয়ে বইনে যুক্তি করেগে৷ সুনাইর বিয়া দিতে || 

পরম সুন্দরী সুনাইগেো। দীঘর মাথার চুল। 

মুখেতে কুট্যাছে স্ুনাইরগো৷ শতেক চম্পার ফুল |! 

মামায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা" নীলাম্বরী। 

জল ভরিতে যায় স্ুনাইগো কাক্কেতে” গাগরী ॥। 

১ গেরায গ্রাম, এখানে গ্রাস্য অর্থ বোধক। 

« য্জমানি বাউন-্*যজমানি অর্থাৎ যজন-যাজনাদি কর। যাহার ব্যবসায়; বাউন -বান্ধণ। 

* এইখানে » এখানে । £ বেবসা » ব্যবসায় । 

« ভাইওরে _- ভাইরে । 

৬» একলা ষদন-ম্বাধীন। একেলা । যাহার কোন অতাব-অদটন-পৃুজ পরসুখাপেক্ষী হইতে হয় না 

এবং তন্ধৃজন্যই নুখে-ম্বচছন্দে নিজ ইচন্থামত চলাফেরা করিতে পারে। গ্াষ্য কথায় তেমন ব্যজ্জিকে বল হয় 

“একলা মদন হুড়্যা বেড়ায় |" | 

* পাছ। » পাস্ছা৷ পেড়ে। ৮ কান্েতে _কাখেতে ; কক্ষের অপবংশ। 
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নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটল কেওয়া ফুল। 

তার গন্ধে উইরা করে ভমরার।১ রুল | 

কাক্ষেতে গাগরী সুনাইরগো পৈরনে নীলাম্বরী | 

পশ্থেতে মানুঘ চাইয়া থাকেগে! জুনাইরে না হেরি || 

অঙ্গের লাবণি সুনাইরগে বাইয়া পড়ে ভূমে ।« 

বার ধচছরের কন্যাগো পইড়াছে যৈবনে || 

আঘাঢ়মাসে দীঘলা পান্সীরে নয়৷ জলে ভাসে। 

সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে | 

কোথাতনে* আইছে কন্যাগে। পরম জুন্পরী | 

পাড়াদ লোকে কানাকানিগো সোনাইসে না হেরি || 

কাজল মেখে সাজল৭ হাসিরে বিজুলীর ঝল! | 

আম্কাইর ঘরে থাকলে সোনাইগো। আন্ধীইর ঘর উজাল৷ ১--৩০ 

সং সং সং সঃ 

সং ০ লং সং 

(৩) 

গাথ গাথ সুন্দর কন্ঠালে। মালতীর মালা | 

ঝইরা পড়ছে সোনার বকুল গে! এন! পাছের তল! || 

তোমার বিয়ার ঘটক আইছে লে কালুক1 বিহানে৮। 

কেমন করে দিব বিয়াগে! তাবে মনে মনে | 

১ ভষনারা পররগণ । * রূস--বোল, গুঞ্জন। * পৈরলে স্ পরিধানে | 

৪ “না” এখানে নিঘেধ সুচক নহে । এই লঙস্ধে [72600006108 জবা । 

* অঙ্গের লাবণি ---- ভূষে _ এই পদটীর ভাব ভানদাসেব “চল চল চল অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়। 

ফা” প্রদরিতে পাওয়া বার়। 

, ক ফোখাতনে » কো] হইতে। | : 

" সাল - সঙ্জিত, সুর । বোঝযুর, দলের সঙ্গে রাখা নয “পা” হইছে 

»কাজুক। বিহানে পতকলা পুভাভে। 
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বরষা ১ যে বেখ্যাছে কলযরে৬ হগাজে তোধার 

ভাঁবিয়। চিত্তিয়) মার দেখে অন্ধকার || 

এইতন। ঘটক ফির গেলগো পছন্দ লা হয়। 

চাঙ্গের সমান কন্যাপো বর যে ফালাহ হয়।। 

এই ঘটক ফির্যা গেলরে আর ঘটক আইল । 

সোনাইর বিয়৷ দিতে মায়ের গো মন ন! উঠিল || 

যেমন সুন্দর কইন্যা গো তেমন না আইল বর। 

তার মধ্যে থাকব জামাইর বারবাংলার খর | 

সোনার কাত্তিক অইব জামাই গে যেমন চান্দের ছটা । 

কূলে শীলে বংশে ভালা গো জমিদারের বেটা || 

যতেক সম্বন্ধ আইল গো সোনাইর মায়ে নাই গে বাসেং। 

এহি মতে আইল ঘটক পরতি মাসে মাসে । ১---১৬ 

(৪) 

ইকরের করমর* মাকড়ের রে আশ। 

এইনা বিরৃক্ষে সোনার ফল গে ফুটে বারমাস | 

বার মাসের বার ফুলরে ফট থাকে ডালে । 

এই পন্থে আইসে নাগর পরতি* সন্ধ্যাকালে ।। 

হাতেতে খাঁগরের” শর জুলুজ।» লইয়। | 

পাল! চুপি১০ সঙ্গে নাগর আইসে পন্থ দিয়! |) 

১ বর্ষা বন্ধ! | ৎ লেখ্যাছে.* লিখিয়াছে। 

ও কলমরে ০ কল্ষের দ্বারা । তোমার কপালে বল্জার কম যাহ! লিখিয়াছে তাহার কোন ব্যত্যয় 

ইতে পারে না। | 

॥ কায) ০ কালো, কৃফ্বর্ণ, থধির অর্দে নহে । * বাসে পছন্দ করে। 

* ইফছেয় করমর -ইচ্ষর এক পুকার ক্ষুজ গাছ; ইহারা অত্যন্ত ঘনভাবে থাক্ষে এবং গাতাল বছিলে 

গালোলিত হইফ্কা কড়যড় শব্দ করে! ' পরতি পুতি গুতো । 

| এরর জিনিস টিনা মরার 

৯ জ্ঙুঙগ। 2, ঝোল, খলে। 

এত লা ক বকা ক 
2৯-75918 উ.সু 

1 
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. রদখিতে সাদার নাগর গো চান্দের সমান 1 

জুবণ” কাত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবান '॥ 

ওইন। পন্থ দিয়া নাগর গো আনাগোনা করে। 

পসোনাইযে দেখিল নাগর অইনা গাঙের ধাযে || 

গাঙ্গের পারে কেওয়৷ পুষ্প গঞ্ধেতে হাইল১ | 

মাঁধবের সঙ্গে সোনাইর গো পরথম দেখ! হইল || 

“কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাড়ীধর | 

মনের কথা কই বা কাছে কে দেয় উত্তর 

চারি চক্ষু এক অইলরে পরাণ কাইড়া২ লইল। 

কোন্ দৈবে মনের মানুমরে৩ আন্যা দেখাইল || 

কোন্ বা দেশে থাকে ভমরারে কোন্ বাগানে বৈসে। 
কোন্ বা ফুলের মধু খাইতেরে ভমরা উইড়া আইসে ॥ 

উইড়া উইড়া! আইসে ভমররে ফির্য! ফির্যা যায়! 

কোন্ বা ফুলের মধুর আশায়রে ধুরিয়া বেড়ায় || 

ধরতাম যদি পারতাম৪ ভমরাবে বাইতের নিশাকালে« । 

কেশেতে বাদ্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোপার ফুলে ॥ 
খাইতে দিতাম ফুলের মধু বইতে* দিতাম পিড়ি। 

শুইতে দিতাম শীতল পাটা, সঙ্গে যাইতাম উড়ি | 

পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞজরে। 

পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোপায় রাখতাম তোরে ॥ 
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান" ভিয়া | 

তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশাস্তরী৮ হইয়া |” 

১ হাইল ০ ভরপুর । ₹ কাইড়া -কাড়িয়া। ও মানুষ য়ে ০. যালুথকে । 

৪ ধর়তান যদি পারতাধ- আমি বদি ধরিতে পারিতাম। | 

* রাইিতের দিশাালে গভীর রাত্রে! * বইতে বগিতে 

৭ নয়ান-নয়মের অপষংশ। . বৈধ কবিতায় “নয়ন' নয়ান উভয়েরই ব্যবহার আছে? “নয়ন না 

তিরপিত ভেল' ; পক্ষান্তরে “ছেরিব যেদিন আপন্এনয়ানে, তার সনে মোর কা । 
৮ দেশান্তরী--স্থলে দেশানুন শব্দ শুদ্ধ পুয়োগ | 



"দেওয়ান ভাবনা : ১৪৯ 

“কি ফর জুল্গর কল্যাগো একেল। নিরালা | 

কার লাগিয়া! গাথ কন্যা আইজের১, পুষ্পমালা ॥ 
২ দিছ্লাম*' পত্রলো। এ নাও পদ্দোর পাতে। 

কোন্ জলে লেখ্যাছে পত্রলো কিবা লেখা স্তাতে |” 

পত্রে পাইয়া কন্যাগো পড়ে সাবধানে । 

মাধবে লেখ্যাছে পত্রগে! পড়ে মনে মপে।। 

একবার দুইবার তিনবার পড়ে। 

পত্র না পড়িতে কন্যারগো দুই আখি ঝরে।! 

পরথমে লেখ্যাছে পত্রেগো মাধব সুলর | 

“দেখ্যাছি সুম্পরী কন্যা ঘরে একেশুর * | 

গাজের পারে হিজল গাছ লো চিড়ল চিড়লছ পাতা । 

জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কইবাম মনের কথা ॥ 

গাঙ্গের পারে আছে ফন্যা কেওয়া পুশ্পের বন। 
নিরালা বসিয়া করবাম গো প্রেম আলাপন ॥ 

তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা । 

তুমি আমার মুখের মধু গলার পু্পমালা || 

বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী | 

তোমারে দিয়াম৮ কন্যাগো অগ্রিপা্টের শাড়ী ।। 

বাড়ীর আগে ফুল-বাগিচা লাল আর নীলা ৯ । 

ফুল তুইল্যা দিবাম কন্যাগো তুমি গাঁইথ্যো ১০ মালা || 

বাড়ীর পাছে বাদ্ধা৯১ ঘাট আছে পুফ্ষরিণী। 

তুমি কন্যা জলে যাইতেগো শঙ্গে যাইবাম আমি | 

১ আইজের _ অদ্যকার | * কালি- (গত) কলা। 

৬ দিছ্লাষ ০. দিয়াছিলাহ। ৪ এ লাজ যে। « এবেশুর- একেলা । 

* চিড়ল» (খাষা কথ্য ভাঘায় ব্যবহার) 5. মধ্যে চির খাওয়া ও বড়। 

। - ৭ জাখের জমিদারী -০ লক্ষ টাক! আয়ের ঘনিদারী. 1 মনসা মঙ্গলে এই ভাখে “লক্ষের বিজনী”র ব্যবহার 

পাওয়া যার। ৮ দিয়ানস্ দিব (তবিদ্যৎ কার)। । ". .. 
৯ লাল লা বীর গান ও লীন বর্ণে পুশরিনি। ৃ 

১« গাইখের আরগাখো ; গাধিয়ো।  : : : ১১ বানা বাধানো। 
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ভরিতে সা পার কন্যা ভইর। দিবাম কোলে। 

তোমারে লইয়া কন্যা সাতার দিবাম জলে | 

বাছতে পরাইরা দিবাম বাজবন্ধ তার২। 

হীরামতি গিয়। দিবাম তোমার গলার হার 1 

ধাপের বাড়ীতে আছেগো জলটুল্গীর ঘর২। 

সেই ধরে বসিয়া তুমি করিবা পশর || 

বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর৩ বাসা । 

বাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা || 

গলায় গাঁথিয়া দিবাম জোনাকীর মালা । 

বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতিকল৷ ॥। 

বাগানের বাছ! ফুলে বাদ্য) দিবাম চুল। 

চৌন1& ভর্যা তুইল্যা আনবাম মালতীর কল ।। 

ধন দিবাম দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাণ। 

খুসী মনে করলো কন্যা মোরে যৌবন দান ||” 
৮ চে ষঃ 

৮ ক মু সং 

উত্তর 

“শুনরে পরাণের বন্ধু শুন দিয়া মন। 

বিয়া নাই সে হইল মোর পরথম যৈবন | 

মা ও মাতুল মোর আছে তাঁরা ঘরে। 
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভালা বরে |! 

ফল হইয়া ফুটিতাম যন্কু্জে যদি কেওয়াবনে । 

নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে ॥ 

তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান«। 

রাত্রে নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান |! 

১ বাজুষদ্ধ তার স্যাঙু (পৃর্বকাণে বাহুতে পোপার ভাড় অপঙ্কারন্থদ্ধপ ব্যবহৃত হইত)। 

ৎ জলটুজদীর য় »-খনী, বিলাসী ব্যক্তিরা পুফরিণীর যখ্যে এক পৃফার বিশাষ ও আহোগাগায় নির্ধান 

করাইর। গীত্যকষালে' সেখানে শমধিনোদন ও আষোদ-পুমোদ করিয়া থাকেন। ৮ 

৬ কাদটজি. বৈঠকখানাদর (101%7206 [73)। ৪ টোপা ». বাকল । জদ্যাপি এই 

শহদচী পৃ্ধ. হয়মদসিংহ 9 শীহঠ়ে পৃথ্ধোজ অর্থে বাবহৃত হয়। । * চানম্্টাদ। 



দেওয়ান ভাঁবনা ১৮১ 

তুমি বদি হইতেরে বন্ধু ক্র সে নদীর পালি। 

তোমায়ে চাহিয়া দিতাম তাঁপিত পরাণি || 

এফেত অবলা নারী ঘরে. বন্দী রই । 

দারুণ দুঃখের জালা কেমনে রইয়া১ সই|। 

যেদিন দেখ্যাছি তোমায় এ না জলের ঘাটে। 

সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে | 

মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা । 

অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা | 

বইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা । 

কতদিনে পূরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা ।! 

কতদিনে তোমার সঙ্গে হইব মিলন । 

দূরের পানে২ চাইয়া কন্যা লিখিল লিখন 11” 

চন্দন কুলের মালা তার পর্রখার্নি । 

দৃতীর অঞ্চলে বান্ধ্যা কন্যা দিল যে মেলাঁনি৪ || 

পত্রে না লইয়া সল্লা হইল বিদায় । 

পরথম যেবন লইয়া কন্যা করে হায় হায় | ১৮৮ 

(৪) 

দারুণ দূরজপ্যাৎ বাঘরারে কোন্ কাম করে। 

খবর কইল গিয়া ভাবনার গোচরে | 

বইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলার যনে । 

এমন সময় বাধর! গিয়া জানাইল তাকে ॥। 

“পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী । 

ভাটুক বামুনের কন্যা যেমন হর* পরী ॥। 

বার বচ্ছরের কন্যা তেরতে উতরে? | 

এমন সুগার কন্যা নাই কার ঘরে ।। 

১» মনইয়া ন রহিয়া | ২ পানে» দিকে। দূরের পানে,» দূর ভবিষ্যতের দিকে । 

* চলন কুজ-- চন্দন এবং ফুলের মালার সহিত পত্রখানি। ৪ যেলানি্ভেট। 

* পুর্ান্যা স১গ্া্ন ; অবজ্ঞাসূচক অর্থে দূর্ঘন শব্দের রূপান্তর “দূর্জনযা ব্যবহৃত হইর? গা । 

* ছয় সসুললানালী শব্দ, হুরী পরীর শেপীবিশেখ | : .+ উভয়ে পৌছে 
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বিয়া দন হইয়াছে কল্যার বিয়ার থাকি জাছে। 

তুমি যদি কর সা্গি আন্য! দিনাষ পাছ্ছে১ |1” 

কথা শুন্যা দেওয়ান ভাবনা কোর্ কাম করিল। 

বাঘরারে মাপিয়া কাঠায় যত ধন দিল || 

ঞঃ সঃ দঃ ০ 

ধা; ঞঃ ঞঃ চে 

“শুন শুন ভাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে । 

এক যে জুন্পরী কন্যা আছে তোমার ধরে | 

ভল বাইছেতে দেওয়ান ভাবন৷ দেখ্যাছে তাহারে । 

সেই দিন হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগল হইয়া ঘুরে | 

তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেওগো সাদী। 

ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইবে বাঁদী || 

বাড়ীর আগে দিয়! দিব চৌকোণ পুঞ্ষণী১। 

সানেতে বাদ্ধিয়া দিব ধাটের সিড়ি খানি | 

বাউন্র৩ পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ | 

দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ || 

একেত ভাটুক ঠাকুর যজমান্যা বামুন। 

সেইত আবার পাইল জমির লোভনঃ& || 

সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্জন্যা বাঘরায় | 

জাতি মাইরা « .বিয়া দিব মনেতে গুছায় || 

মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়। 

কানাকানি হানাহানি শব্দে শুনা যায় ॥ ১--২৮ 

(৫) 
মং রঃ রর ঞঃ 

শুন শুন জল্লা দূতী কহিরে তোমারে। 

পত্র লইয়া যাও তুমি বন্ধুর গোচরে ॥ 

পাছে”, পপ্চাতে, পরে 1 * পুষণী ». পুকছিপী 1 

* বাউনু »্বারাদ, (৩২)। ৭ মোডন. লোভজনক । 

* বাইয়া» বাঁরিয়া। নষ্ট হরিয়।। » শঙ্দে না যায়» 'ভানরখ' । 



গদেওয়ান ভাষন! ১৮ 

আজি অদ্ধ্যাকালে দূতী মোরে লইরা যায়! 

সন্ধ্যায় তারা নিব্যা» খেলে না দেখি উপায় | 
দুর্ঘন দুক্মন মামী দুঘমনি করিয়া। 

দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আছি বিয়া ॥ 

এই কথা বাহিয়। আইস বন্ধুর গোচকে | 

সন্ধাবেল! এথা হইতে লইয়া যায় মোরে 11” 

পত্র লইয়া! দূতী তরিত২ করিল গমন। 

মাধবের নগরে গিয়! দিল দরশন | 

পর্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়! | 

আর বার ফিবে দূতী কিবা পত্র লইয়! || 

সঃ পর ০ সহ 

ক দঃ - এ গং 

“কালি যে দেখ্যাছি আমি অতি দু:ম্বপন। 

জলের ঘাটে যাইতে দৃতী নাহি চলে মন॥ 

বাওও আখি ঝরে মোর তরাসে কাপে বুক। 

আজি কেন ঘন ঘন শুকাইছে মুখ ॥ 

খাল্যা* কলসী কাঙ্ঘে তুলিতে ন! পারি । 

কিবা জানি হইল মোরে কহ শীঘ করি ।। 

যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাও। 

শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায়ত করে রাও ৬ || 

জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ। 

হাচি টিকৃটিকি আর যত অলক্ষণ || 

জলে না যাইবাম আমি থাকি মায়ের কাছে। 

কি জানি কপালে মোর কত দুঃখু আছে 11” 

সন শুন দূতী আরে শুন কই তোমারে। 

জলের ঘাটে না! গেলে ন। পাইবাষ প্রা-বন্ধুরে ॥ 

৯ দিব্যা» মিবিয়া ।  তরিতস শীষু। 

৬ বাগ -খাস। ৪ খালা ০ খালি। 

« ফাগায় স্কান্ষে » রাওস্-শব্দ ; (পশ্চিষ বঙ্গের 'কা')। 



5৮৪ মৈমগসিংহ-গীত্তিক 

কি জানি পরাণের বন্ধু যাইব১ চলিয়া । 
আয় লা পরাণের বন্ধু আলিবন ফি৭িয় 11”. 

এই না ভাবিয়া কন্যা যা থাকে কপালে। 

খাল্যা কলসী কন্যা তুলিল কাঁকালে 1 

আগে যায় পলা দৃতী পাছেতে সোনাই । 

দৈবের নির্বদ্ধ কথা সভারে জানাই || 

বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে । 

সোলাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চরে || 

ঞ্ঃ সঃ সঃ শঃ 

০ ক সা সঃ 

“কইও কইও কইও দূতী কইও মায়ের আগে । 

আমারে যে লইয়৷ যায় দেওয়ান ভাবনার চরে || 

(ভাবনায় লইয়া যায়রে।) 

“কইও কইও কইও দৃতী কইও মামীর আগে। 

আমার কাখের কলসী পইড়া (রৈল1) অইন। নদীর ঘাটে | 

(ভাবনায় লইয়। যায়রে।। ) 

“কইও কইও কইও দূ্তী দুষ্মন মামার ঠায়। 

বাউনু পুর। জমি লইয়া সুখে বস্যা খায় | 

কইও কইও কইও দৃতী প্রাণ-বন্ধুর আগে। 

বন্ধুরে জানাইও স্ুনাইরে খাইছে ভাবন।-বাঘে || 

সাক্ষী হইয়ে। চান্দ-সুরুষ দিবস-রজনী । 

বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী | 

উইড়া যাওরে বনের পংখী নজর বহু দূরে। 

বঙ্গেরে৪ কহিয়ে। সুনাই লইয়। গেছে চোরে ॥ 

গালে পারের হিজল গাছ শুন আমার কথা । 

' প্রাণ-বন্ধুরে লাগাল পাইলে কইও যত কথা ॥ 

» ইক ০০ বাইানে 8... .. রি ২ জালিব - আন্িনে। 
+ গকাল  বস্ক। ভগ । | ;.. £ বলের বুকে). 



“কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে। 

আবার কাঁথের কলসী পইড়া (রৈলা) অইন। নদীর ঘাটে |1” 

দেওয়ান ভাবনা, ১৮৪ পৃঃ 

[ মৈষনসিংহশ্গীতিকা 
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দেওয়ান ভীষন! ১৮৫ 

গাঁজের পারে ক্েওয়া ফুল ফুটা রইছে ভালে। 

দুফের কথা কইও মোর বন্ধুর লাগাল পাইলে | 

সাক্দী হইয়ো নর্দী নালা আর পণ্ডপংশ্বী। 

আভাগী১ সুনাইরে দিল কাল বিধাত৷ ফাঁফি | 
সত্যযুগের বায়ু সাক্ষী আরত সাক্ষী লাই। 

বন্ধুর আগে কইও তোষার মইরাছে আনাই | 

কি করিলাম দৃক্ষের কপাল কেন বা আইলাম জলে । 

সেই কারণে হজ্জে খির্তৎ খাইল চগালে।। 

আগে যদি জানতাম দৃফধরে এই ছিল ক্পালে। 

কাঙ্খের কলসী গলাতও বাদ্ধ্যা ডুব্যা মরতাম জলে 111 

(ভাবনায় লইয়া যাগয়ে ।) 

“আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেরে৪। 

না জানি পরাণের বন্ধু পড়িল কি ফেবরে।। 

না আইল না৷ আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে। 

না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে।। 

বিঘম নর্দীর ঢেউরে অলছতলছ* পানি। 

কি জানি পন্থেতে বন্ধুর ডুবছে নাওঞ্খানি |! 

উইড়া যাওরে বনের পাংখী খবর দিও তারে । 

তোমার সুনাই লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার ধরে || 

(ভাবনায় লইয়া বায়রে |) 

সুন্দর দেখিয়া! ভাবনায় লইয়া যায়রে। 

লইয়৷ যায় লইয়া যায় লইয়া যায়রে |: 

০ সী ঞঃ গং 

্ঃ রঃ চু রঃ 

২ আভাগী » ভাগাহীন! : অভাগী । নিবৃত্ত । 

* শলাত » গলার, পষী বিভ্তি। . | 

* কেরেস্কেনে। (কোথারও “কিয়েরে, ফিরি ০ 

* অনছতলছ উচ্ছল, আলু খালু, উদ্জায। 8 নি নাও. নৌক্ষা |. 

2৫-1918 উি্ | 



১৮৬ টবমসিত্হ-ঙগীতিকা। 

' “ফেরা ফাওয়ে বদী দিয়া বাইয়া পাপসী মাও । 

কার 'ধবের যুবতী নারী ধইক্া লইয়ী যাও া। 

কিসের লাগ্যা কান্দ কল্যা পাবসীতে বসিয়া 1” 

নৌকা হইতে মাধব তারে কর ডাক দিয়া ॥ 

মাধবের ডাক যখন সুমাই শুনিল। 

ডাক ছারিয়া৯ কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল || 

' জলের উপর হইল রণ নিশির আমলেখ। 

কোথা রইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে জলে ।। ১৭৬ 

(৬) 

কিসের বাদ্য বাজে আজি নগরে নগরে। 

আইল আনন্দে গেক্াম. খানি তোলপাড় করে| 

তুল্য আন বনের ফুল আঞ্চল ভরিয়া! । 

মাধবের সাথে আইজ সুনাইর বিয়। | 

পুরবাসী নারী দেয় মঙ্গল জুকারও৩। 

বাসর সাজাইতে কেউ গাথে পুষ্পহার || 

জল ভরে পুরনারী নদীর ঘাটে গিয়া | 

অুনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়া | ১৮ 

(৭) 
নং সঃ. সং সঃ 

সং. সং সঃ রঃ 

“কি কর মাধব তুমি গিরেতে বসিনা | 

তোমার বাপে দেওয়ান ভাবনায় নিয়া বান্ধিয়া 11” 
ধর। ॥ 

* ডাক ছারা সউচচরে । % নিশি আবে যকানো |. আসিল সমর ! 

গু সন্বঃ: এই পল 'য়জয়কাঁরের' পরশ: জে উন (নি) কুকার ধা 

“হঙাকার' বলা হয়| | 



গেওয়াল ভাবনা ৬ 

এই কথা শুনিয়া মাধব ফোন কাম করে। 

ভাওল্যা১ সাক্ষাইয়৷ গেল দেওয়ান ভাবনার ঘরে | 

একেলা ঘর়েতে সুনাই কেবল সঙ্গে দাসী। 

এইখানে শুনিয়ো আুনাইর বারমালী || 

আঘাঢ় মাসেতে নদীর কুলে কুলে পানি। 

বাপেরে আশিতে মাধব সাজায় পানসীখানি | 

একেলা ঘরেতে রইল স্ুন্নাই যুবতী । 

নাই কান্দিয়া কয় শুন গল্লা দূতী॥ 

আঘাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে । 

কোথায় গিয়। পরাণের বন্ধু রইল বৈদেশে২ ॥ 

শায়ন৩ মাসেতে দৃতী' পুজিলা মনসা | 

সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা ॥ 

ভাদ্র মাসেতে দৃতী গাছে পাকন৪ তাল । 

ভাবিয়া চিন্তিয়া দূতীরে (সুনদাইর) গেল যৈবন কাল | 

আশ্বিন মাসেতে দৃতী দুর্গাপূজা দেশে। 

না আইল! প্রাণের বন্ধু দূর্গামায় পূজিতে ॥ 

কান্তিক মাসেতে দূতী শুকায় নদীর পানি। 

আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি || 

আইলনারে পরাণের বন্ধু কান্তিক মাস যায়। 

বাইকে কান্দে দাস দাসী ঘরে কান্দে মায় || 

আঘন* মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা | 

পরাণ-্বন্কু বৈদেশে রইল না মিটিল আশা || 

পৌথ মানসে পোঘ! আন্ধি* অঙ্গকাপে শীতে! 

একেলা শহ্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে ॥ 

১ ভাওল্য। * ভাওয়ালিয়। ১ পূর্ববঙ্গের বড়লোকদের ব্যবহারের এক পুকার বৃহৎ সখের নৌকা। তত্রত্য 

অঞফলে ইহার ব্যবহার খুব পুচলিত। 

২ বৈদেছে লু বিদেশের অপব্যবহার" । 67 নৈরাশ ০ নিরাশ। । 

* শর জু (শাওন) ; শুনণের অপন্রংশ। ৪ পাকন-» পাকা, পদ্ধ। 

* আমন -০ অঙুহারণ। * পোথা আন্ধি--পৌঘের যন ক্য়ায়। জনিত অন্ধকার । 



 মৈষনসিংহ-গীতিক! 

পৌঘ গেল মাষরে গেল ফাল্গুন আইল । 
বসন্তে বৌবন-আালা স্থিগণ বাড়িল।। 

কি বুঝিবা আরে দূততী কাল বসম্তের আলা । 

যার ঘরেতে দাই সে পতি যৈবর্তী২ একেলা | 

চৈতত মাসেতে দূর্তী বহিছে চৈতালীৎ । 

দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী || 

চৈত মাস ধায় দৃতী বচছর হইল শেঘ। 

প্রকদিন না বান্ধিলাম আভাগীর চিকণ কেশ ।। 

একদিন বাগিচায় ফুল না লইলাম তুলিয়া । 

মধুর যৈবন গত হইল ভাবিয়া চিত্তিয়া 11 

গ্রায়েতে পড়িল ----*- যৈবন হইল কালি। 

কোন কৃঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী | 

জ্যেষ্ঠ মাহিসতে দূতী গাছ্ছে পাকনা আম। 

কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্োষ্ঠমাস্যা৪ ঘাম | 

তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী। 

বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী ॥ 

মং নং ৬ 

র ষ্ঠ ্ সঃ 

(৯) 

স্নাইর শশুর দেশে আইল কিরিয়া | 

বধূর ফাছে য় কথা কান্দিয়া কাল্দিয়া | 

“তুমিত প্রাণের বধু কহি যে তোমারে । 

এক পুত্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে | 

সেও পুত্র হারা হইলাম কপালের দোখে। 

_ভ্তোমার লাগ্যা দেওয়ান ভাবনা মোরে অপবশে || 

5 শেখতী- 'যুষতী'র অপধ্যবহার | বৈদেশ, নৈরাশ, বযৈধন পৃভৃতি শব্দের স্যার। 

২ চৈতজ্ঞচৈতে যাস। | ৪ .* চৈতালী -বসন্তকালীন ঘাহু। 

ও জোেড়হাপযা ». জোনমাসের | ৭8 উঃ 



দেওয়ান ভাবনা ২) ১৮ 

আমারে বান্ধিমা নিল ভাবনার সহরে। 

মাধবে পাইয়া দেওয়ান ছাইরা দিল মোরে । 

শুন ষধূ তুমি ধর্দি কিরপা১ নাইসে কর। 

অকালেতে পুত্র আমার যাইব যমের ঘর | 

দুরস্ত দুর্ভন ভাবনা পরতিজ্ঞা যে করে। 

তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাধবেরে || 

বংশের নিদদান পুত্র এক বিনে নাই। 

তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই |” 

এই কথা শুনিয়া সুনাইর চউখে৩ আইসে পানি । 

আউল৪ কেশ বান্ধ্যা কন্যা মুছে চউখের পানি |। 

ভাওয়ালিয়া সাজাইতে কইল আপন শ্বশুরে। 

পতি উদ্ধারিতে কন) যায় ভাবনার সরে | 

সঙ্গে লইল জড়ের* লাড়, কটরায় ভরিয়৷ | 

দেওয়ান ভাবলার সরে কন্যা দাখিল হইল গিয়া || 

খবর পাইয়া! দেওয়ান ভাবনা কোন্ কাম করে। 

সুনাইরে দেখিতে আইল ভাওল্যার উপরে ।। 

স্লনাইরে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান । 

দেখিতে যৈবতী কন্যা পূর্ণিমার চান |। 

সঃ সঃ সঃ সং 

সং ফ সং ঞ্ 

“শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কহি যে তোমারে । 

প্রাণের বদ্ধ বন্দী কইর! রাখছ তোমার ঘরে | 

আমি যে আইছিগো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে। 

এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে | 

শুন শুন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার কিরা *। 

না কয় যেন আমার কথা যতেক খবইরা।৮ | 

১ কির: কৃপা । ₹ পরতিজ্ঞা » পুতিজ্ঞা । * চউশ্বেঞ্ চোখে: 

$ আউল.” একলোসেলো | « অয়েল সহরে। + জাড়ের বিখের । 

৭ ফিরা দিষ্য। ৮ খবইর। ০ সংযাদ-লাতা 1 
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নামার বন্ধুরে আগে করিধা খালাস । 

তবে সে মিটাইবাষ আমি তৌমাঁর যনের আশ 11” 

র্ রঃ মঃ ঙ 

সর ঙ্ঃ কঃ রা 

বন্দী খানায় বন্দী মাধব বৃকেতে পাথর । 

হাতে পায়ে আছে তার লোহার শিকল | 

যেই ভাওয়ালিয়া লইয়া বুনাই আসিল । 

সেই ভাওয়ালিয়ায় দেওয়ান মাঁধবেরে দিল ।। 

যুক্তি পাইয়া মাধব আরে যায় নিজ দেশে । 

সুনাইর কি হইল দশা শুন অবশেঘে | 

দঃ নং সঃ ৬ 

সঃ সা ঠং রত 

নিশি রাইত মেঘে আন্ধা১ আসমানে নাই তারা । 

ঘারবাংলার ধরে সুনাই চৌদিকে পাহাড়া || 

মায়ের পায়ে করে জুনাই কোটি নমস্কার | 

উদ্দিশেৎ বিদায় মাগে করি হাহাকার || 

তার পরে স্মারিল কন্যা মাধবের মুখ । 

আন্ধাইরে পাইল কন্যা মনে বড় সুখ || 

সোয়ামির৩ পদে জানায় শতেক ভকতি। 

তার পরে স্মুরে কন্যা দুর্গ ভগবতী | 

আসমান কাল! জমীনরে কালা কাল নিশ।৪ যামিনী। 

বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দৃঃখিলী || 
শিশুকালে বাপ মইল* এতেক' নাইরে মনে। 

সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে ॥ 

নিশি পাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে। 

আইসা দেখে পইড়! সুনাই পালস্ক উপরে | 

১ আছ, ০০ অন্ধকার । হ উদ্দিশে উদ্দেশে । ও লোয়াদী » ক্কাসী । 

৪ “মিশা” এখানে 'খাষিলীর' বিশেখণ রপে খ্াবহাত হইয়াছে এবং গভীর এই অর্থ জাপক । 

07. নিপা-াইিত। * সইল-ষরিল । 



দেওয়ান ভাবনা | ১৯১ 

বিষেতে অন্শ অক বদন হইল ফালা । 

অজ্েতে হইয়াছে কন্যার গরালের আলা || 

নং দেখল জভাগী মাজে জান বস্কুজন.। ... 
কোথায় রইল প্রাণের বন্ধু আইজ এই নিদানে |। 

কোথায় রইল শাউরী১ কোথায় সলা৷ দূতী। 

নিদান কালে কাছে নাইসে রইল প্রাণের পতি 1 
দূ্ন দুঘমন ভাবনার আশা না পূরিল। 

প্রাণ-বন্ধুরে বাচাইতে জনাই পরাণে মিল || ১--৬০ 

% শািরী »» শাতরী ॥ 



ফ্কত্ঙ্ক ত্ভ্বাম্্াত্বন্ পালা 

বন্দন। 

€ ১) 

স্বপ্র-দশন ও দেবী-পুজা 

আলিয়া বন্দের ১ পারে বাকুলিয়া * গ্রাম । 

তার মধ্যে বাপ করে হবিজ খেলারাম || 

তিনকাঁল গেলরে তার অপুজ্জক হৈয়া | 

মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুব৩ বলিয়া । 

ঘরে বৈসা যশোধার৷ কান্দে খেলারাম | 

কি পাপ কইরাছি তাইঙে বিধি হৈলা বাম 11 

মনেতে করছিল যি করবা আটকুড়িয়া | 

কেন দিছিলা জন আর কেন হইল বিয়া || 

ভাত লাই সে খাইব আর না হইব পানি। 

দুয়ার বা্ধিয়া ঘরে ত্যজিব পরাণী 1! 

অনাহারে মরব আর নাহি সহে দুঃখ । 

আর না দেখিব উঠিয়া পাড়াপরশির মুখ || 
আন না দেখিব সুর্য লা আলাইব বাতি! 

আন্ধাইরে৪ পরিয়া মোরা কাটাইবাম দিবারাতি 11 

এহি মত এক দিন দুই দিন গেল। 

তিন দা দিনের কালে কোন কার্য হৈল।। 

» জালিয়া ঘশ্দের »- জালিয়ার হাওর । 
দি, 

€. জকুপিয়া »» গ্রায, জালিয়াক় হাওরের নিকটবতী, স্যাপ আইন । 

এ আটিখুর »» নিঃসন্তান $ |... ৪ আন্ধাইরো »ত অন্ধকারে । 



দন ক্েনায়াষের পানী টু ১৯৩ 

রাতি না! পিশীর, কালে১ ধোনে অচেতন 
বশোধারা দেখিল এক অপূর্ব স্বপন 1! 

দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান 

চতুরভুগ ত্রিনযনী, পদ্য সুতিষান || 
দেবী আগমনে ঘর হইল উজালা২। 

শুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সবরিকল! | 
অষ্ট নাগ অঙ্গে তার হেলায় দু'লায়। 

পদ্যের উপরে বৈসা বীরে ধীরে কার 

শন ওগো যশোধারা চাও কিরে মুখ। 

শুনলো কেমনে তোমার যাইবে মনের দুঃখ ।। 

হইবেলো পুজ্ব তোমার আরে চিস্তা নাইসে কর। 

ভক্তিযুত হইয়ালেো৷ তুমি মোর পূজা কর ।। 

আধ্াঢ-সংক্রাস্তি দিনেলো শুনল দিয়া মন! 

উপাপ থাকিরা করলো ঘট-সংস্বাপন 11 

মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধপ-বাতি। 

সারণে রাশিও মোরে প্রতি দিবারাতি।। 

এহি মতে একমাস করিয়া পালন । 

শ্বাবণ-সংক্রান্তি দিনে ঝকরহ' পৃজন ||” 

এতেক বলিয়া দেবী হ'ইলা অন্তদ্ধান। 

জাগিয়াত খশোধারা চারি দিকে চান ।। 

আচম্িত* হৈয়া পরে কয় পতির স্বানে। 

পূর্বাপর খত কিছু দেখিল৷ স্বপনে ॥ 

খেলারাম কর “যদি পাই পুজ্মর ধন। 

লও মোরা করি তবে দেবীর পুজন ।।" 

আঘাঢ়-সংক্রাস্তিতে ঘট করিয়া স্বাপন। 

দেবীর আদেশ করি মাসেক পালন |! 

» রানি -১- -কালে সুগভীর রাজরিতে । 
* উষ্গাল। স্ম উদর) । |... ০৯ আজি সত আশ্তধ্য । 

:85-2525 চে এ র 
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সংক্রান্তি দিখসে করে পুজা আয়োজন । 

ইষ্ট কৃটুম্ব নে করে নিসঘণ | 

যোড়া পাঠা দিয়া বলি পূর্ভা থে করিয়া | 

নিশ্বাল্য ধরিল শিরে ভক্তিধুথ১ হৈয়া || 

(২) 

কেনারামের জন্ম ও নানাকষ্ট 

তার পরে যশোধারা শুন দিয়া মন। 

মাসেফের মধ্যে হৈল গর্ভের লক্ষণ || 

আুগোল সুম্দর তনু গো লাবণিজড়িত। 

সবর্ব অঙ্গ দিনে দিলে হইল পূরিভ২ || 

অজীণণ অরুচি আর মাথাধোরা আদি। 

আলস্য জরতা হৈল আছে যত ব্যাধি | 

সবর্ব অঙ্গে জালা মাথা তুলিতে না পারে । 

আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি করে।। 

রুচি হৈল চুকা* আর ছিকর& মাটীতে। 

বিছানা ছাড়িয়া শুয়ে কেবল ভূমিতে |! 

এহি মতে দশ নাস দশ দিন গেল। 

পরেত গর্ভেত এক ছাওয়াল* জন্মিল | 

চক্রবর্তী কগ্ন গুন গো অপুত্রার ঘরে। 

অন্দর ছ্বাওয়াল হৈল মনসা বরে ।। 

মারের অঞ্চলের নিধি গো মায়ের পরাণী। 
দিন দিন বাড়ে যেষন চ্াদের লাবণী* | 

১ যুথ-্যুক্ঞ। * পৃরিতস্ঞপর্ণ । ও চুকা-০ অযু ভ্রধ্য। 

৪ ছিকরুশিকর। ১ ছাওয়াল _ছেলে। 
* কেনারাষের রং কালে ছিল, এখানে অর্থ ময় যে চাদের যত লারপ্য. তায বাড়িয়া চলিল। এই ছত্রের 

অর্থ, এই যে) চাঁদের লাধখ্য বেজ্সপ পুতি কলায় বাড়িয়া পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেও নাড়িতে লানিল।, 



দ্য ফেনারাষের পালা উই 

ছয় না মাসের শিশু গো হইল যখন। 

মহা আয়োজনে করে জনা-্পরশন || 

বাছিয়া রাখিল মায়ে গো শুন কিবা নাম। 

দেবীর পূজার কিনা তাই “কফেনারাম৯ 11” 

হায়রে দারুণ বিধি কি লিখিলা ভালে। 

মরিলা জননী হায়রে সাত মাপের কালে ।। 

ঝোলেতে লইয়া পুজ্র কান্দে খেলারাম। 

“কি' হেতু হইলা মোর প্রতি বাম 

মাও ভিন ফেব জানেরে পুজ্ের বেদন। 

যাহার স্তনেতে হয় শরীর-পালন || 

সেই মায়েরে নিলা কারি২ কিসের কারণে । 

কি মতে বাঁচাইয়া৷ পুত্র রাখিব জীবনে || 

অপৃজ্রা ছিলাম গো মোরা সেই ছিল ভাল । 

ভুলাইয়া মায়ায় পরে কেন দেও শেল।।'" 

কান্দিয়া কাল্দিয়া তবে যায় খেলারাম। 

পুত্র কোলে উপনীত দেবপুর গ্রাম ॥। 

সেহিত গ্রামেতে হয় মাতুল আলয়। 

মামার বাড়ীতে কেনা কিছুদিন রয় | 

দুধ দিয়া যামী তার পালয়ে কমাবে । 
দিনে দিনে বাড়ে গো শিশু দেবতার বরে | 

এক না বছরের শিশু হইল যখন। 

খেলারাষ গেল তীথ” করিতে ভ্রমণ ॥| 

এক দুই করি পার তিন বহর গেল । 

খেলারাষ ফিরিয়া আর ধরে না আসিল 11 

এমত সময়ে পরে শুন সভাজন। 

আকাল হইলো গো অনাবৃষ্টি কারণ ॥। 

১ ফেনারাৰ -দেবীর পুজার হারা তাহাকে করের কর 'রইয়াছে (পাওয়া গিয়াছে) এজন্য তাহার মাম 
গঞেমায়ান” হইল | . ৷. ৪. কাছিজ্ কাড়ি, কাড়িয়া। 



১৯৬ নৈসনসিংহ-গীতিকা। 

একযুষি ধান্য নাহি গৃহস্থের ঘরে । 

অনাহারে পথে খাটে যত লোক মরে।। 

আগেত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন । 

তাহার পরে গাছের পাতা ফরিল তক্ষণ |, 

পরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলান। 

ক্ষধায় কাতর হৈল যত লোকজন । 

গরুবাছুর বেচিয়৷ খাইল খাইল হালিধান১ । 

শ্রী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমাঁন || 

পরমাদ ভাবিল মান্তভুল কেমনে বাচে প্রাণ। 

কেনারামে বেচল লইয়া পাঁচ কাঠা ধান | ১:৫২. 

(৩) 

দস্থ্যদলে প্রবেশ 

হালুয়া কিনিয়া পরে গো লইয়া কেনারামে | 

হরঘ অন্তরে গেলা আপন মোকামে || 

হালুয়ার সাত পুত্র গো ডাকাইতের সর্দার | 

ডাকাতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তর | 

গারুয়া পাহাড়*ৎ হৈতে দক্ষিণ সাগর । 

ঘরবাড়ী 'নাহি কেবল নল খাগড়ার গড়।। 

বনেতে লুকাইয়া যত ডাকাতিয়াগণ | 

পথিক ধরিয়া মারে ধনের কারণ ॥। 

টাক পয়সা রাখে লোকে মাটীতে পুতিয়া | 

ডাকাতে কালিয়া লয় গামছা! মুড়া দিয়া | 

ডাকাতে দেশের রাভা বাদশায় না মানে। 

উজার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে | 

হালিবানঞ শালিধানা, অথবা হান ছার? বে ধান উৎপনু কর? হইয়াছে । 
সাজা পায়» পাড়ো পাহাড় । 



দন্ত কেনারাষের পাল। | উইউ৭ 

হালুয়ার১ পুজ্বগণ ভাকাত এমন। 

জাদেখা থাকিয়া বনে করয়ে অবণ || 

পথিক পাইলে পরে গো সকলে ধনিয়া | 

তিন খণ্ড করে আগে খাণ্ডার বাড়ী দিয়! || 

পয়সা কড়ি যাহা পায় সকলি লইরা । 

খাগড়া বনেতে পরনে রাখে লুকাইয়া || 

ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন। 

তবু না ছাড়য়ে পাপ অভ্যাস কারণ ॥। 

থাকিয়াত কেনারাম তাদের সহিত। 

অল্লেতে হইল এক মস্ত ডাকাত ॥। 

হাত পার গোছা তার গে! কলাগাছের গোড়া । 

আসমানে জমীনে ঠেকে বখন হয় খাড়া || 

কষ্ঝণ” দেহ তার পব্ধতপ্রমাণ। 

রাবণের মত হৈল অতি বলধান || 

শিশুকাল হইতে সে না জানে দেবতায়। 

ভালষন্দ ভেদ নাই তার সীমানায় || 

পাপ বারে কয় নাহি জানে কেনারাম। 

স্ত্রী পুজ্জম নাহি তার নাই পয়সার কাম॥। 

তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন। 

হরঘ অন্তরে মারে ধনের কারণ ।। 

বাধ যেমন মারে জস্ত খেলিয়া খেলিয়া | 

এহি মতে মারে দুষ্ট মানুঘ ধরিয়া || 

লইয়া পরের ধন লুকায় বনের মাঝে । 

মাটীতে পুতিয়া খাথে লা লাগায় কাজে | 

দলবল সঙ্গে কেনা বনে বনে ঘুরে। | 

অঙ্গলে পড়িয়া থাকে নাহি' যায় ঘরে।! 

১ হালুরায ৮ হেধে গালের, ছেলে ফৈর্ডের | ৭ খাতার, খাড়া 



উ ৯৮ খৈষলসিংহ-গণীতিকা। 

বাতানে১ মহিঘ আর পালে যত গাই। 

কত যে চরিত তার লেখাজুখা নাই || 

পরাণ ভরিয়া কেনা করে দুগ্ধ পান। 

তাইতে হইল দুষ্ট এত বলীয়ান। 

পথের পথিকের যদি ক্ষধাতুষ্া৷ পার়। 

পরাণ ভরিয়া সবে গাইয়ের দুধ খায়।। 

হইল ডাকাত কেন৷ দুর্দান্ত এমন। 

তাহার তরাসে কাঁপে নল খাগড়া বন। 

সুশুঙ্গ হইতে সেই জালিয়া হাওর । 

ঘূরিয়া বেড়ায় কেনারাম নিরস্তর || 

নৌকা বহিয়া সাধু ভাটী গাঙ্গেও যায়। 

ধনরত্ব কাড়ি লইয়া সায়রে ডুবায় || 

কত পুত্র হারাইয়া কান্দেত জননী । 

ঘরেতে থাকিয়া তবু স্থির নহে প্রাণী | 

এক ডাকে চিনে তারে দস্থ্য কেনারাষ | 

উজাণ ভাটায়াল জুড়িরা হইল বদৃলাম | 

যে পড়ে তাহার হাতে নাহি ফিরে দেশে। 

মা বাপে দেখল না হায় মরিলা বৈদেশে ॥ 

কেনার লামষেত্তে সবে ভয়ে কম্পমান। 

তাহার ভয়েতে কেউ না যান দরস্থান | 

সন্ধ্যাকালে ঘেউ না হয় ঘরের বাহির | 

আন্ধাইরে করয়ে বাস ভয়েতে অস্থির | ১-৬৪ 

(৪) 
বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাণ 

জালিয়৷ হাওর নান ব্যক্ত ব্রিভুবন। 

দিনেকের পথ জুড়ি নল খাগড় বপ।। 

» বাড. 1০ গোচারশের জায়গা | নট হু তয়াসেক্ভয়ে, আসে 

: *%* গলদ, শুধু গজা বহে, লমন্ত দদীকেই পুর্বদক্ধে “গা কছে। : 



ধু কেনারাসের পাল ১৯৯ 

ভাসান গাইতে পিতা ফান দেশাজরে | 

পশ্ধে পাইনা কেনারাম আঁশুলিপ তাবে 

খোল বাজে করতাল বাজে, বাজে এফ তার ৷ 

পিতার সহিতে গায় শিঘ্য সঙ্গে যার! || 

শী অঙ্গেতে নামাবলী সন্্যাসীর বেশ। 

ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ।। 

ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয় । 

আগে আগে যান পিতা পাছে শিঘ্যচয় || 

প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গলা ধরে। 

কেহ' বা অশ্খগতে ভাসি পড়ে ধরা পরে || 

না জানে কোথায় তারা গান গাইয়া যায়। 

কোথায় আইল নাহি চক্ষ তুলে চায়।। 

গাইতে গাইতে আইলা জালিয়৷ হাওরে । 

চাক্লিদিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগনে || 

মানুঘের নাই শামগন্ধ অষ্টপ্রহর জুড়ি। 

নল আর খাগড়ে সব বহিয়াছে বেড়ি ॥। 

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয় কালী” নাম। 

সন্বুখে দাড়াইল আসি দস্যু কেনারাম || 

পাছ়ু হইয়া খাড়া রয় দস্যগণ যঘত। 

কবরবান্ধা মালকোচা খাও লইয়। হাতি |। 

পাহাড়িয়া দেহ যেন ফাল মেখের সাজ । 

যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ || 

আগুলিয়া কেনারাম জিজ্ঞাসে পিতারে । 

“কেনন ঠাকুর তুমি চেন কি আনরারে |" 

হাপিয়া কছেল পিতা ভাকাইতের স্বানে। 

“পাপেরে দেখিয়া ঘল কেবা নাহি চিনে 1” 

“দেহ যাহ। আছে” দন্সা কহে উচৈচস্বরে | 

ঝুলি বাড়িয়া পিতা দেখান সবারে || 



77 নমৈষনসিংহ-নীতিক! 

“কয় খান। ছেড়া বস্ত্র আছে সঙ্গে মোর । 

এ সব লইয়া বল লভ্য কিবা তোর 11” 

ফেনা কছে “গান গাইক। ফির বাড়ী বাড়ী। 
ত'তেও ফি নাহি ছুটে কিছু পয়সা*কড়ি ||” 

“গাহানা শুনিয়া পয়সা দিবে কোন জন। 

এমন মনুঘ্য নাহি দেখি এই বন।॥ 

দেবতার লীলা গাই দুয়ারে দুয়ারে। 

গান গাইয়। পাপীর মন চাই গলাবারে ||* 

“পাই ঘা ন! পাই কিছু ইতে১ নাহি দুখ । 

মানুঘ মারিয়া! আমি পাই বড় সুখ ||” 

হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক বলিয়৷ | 

খাও্ডা তুলিয়া লইল 'জয় কালী” বলিয়া ॥ 

ঠাকুর বলেন “দস্গ্য নরহত্যা পাপ। 

নরকে যাইব তুমি না পাইব! মাপ॥। 

বিধাতার কাছে তোমার হইবে বিচার । 

যাচিয়া। নরক-ভোগ কর পরিহার || 

মানুঘ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন। 

টাকাঁকড়ি এ সকল নহে কোন ধন। 

মনসাচরণ দেখ সব্বধন সার। 

সে খন পাইলে হবে ভবনদী পার।|”” 

হাপ্রিয়া হাসিয়া তবে কহে দক্্যপতি। 

“সাত পাচে ভুলাইতে চাহ অল্পমতি | 

মানুঘ মারিয়া মোর গেল তিন কাল। 

শুনিব তোষার কানে ধর্দের আলাপ || 

মানুঘ মারিয়া মোর মনে নাহি ধুখ। 

খত মারি তত যেন পাই ষনের সুখ ।। 

» ইত ইহাতে । 



ঈপুয ফেনারামের পালা 

পাপপুণ্য নাহি জানি মাগুখ মানিক । 
তোমার কাঙ্ছেডে ঠাকুর বর্খ না শিশখিব 11" 

ঠাকুর কছেন “দ্য কিবা তোমার নাস ।, 

দল কছে “চিপিলে না আমি কেলাযাম 1" 

যার পাম শুনি লোক কাপে থরথরি | 

শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরবারি |! 

সুলিয়া কেনার নাম কাদে শিঘ্যগণ। 

অটল অচল পিতা হাসিমুখে কন ।। 

“গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ঘুরি । 

দুঃখ মোর নাই তোমার হাতে মরি || 

তোমার পাপের বোঝা ভারি হইল বড়। 

পরপারে বই নিতে হইবে কাতর || 
সঙ্গেতে না যাবে কেউ এক! যেতে হবে। 

কি কাধ্য করিতে কেনা আগিলে এ ভষে | 

দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত। 

উড়িয়া যাইবে যখন তেউর১ পক্ষী মত। 

যাইতে দেখিবে পথে ঘোর অন্ধকার । 

পাথাণে ভায়া মাথা বাবে থায় হায় 11” 

ঠাকুর বলেন “কেনা, ফি কাম করিলে । 

অস্তিমে স্থল কিছু সঙ্গে না লইলে।।”” 

চোরা শাহি শুনে দেখ ধর্খেস ফাছিনী। 

পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি |! 

কেপ। কছে “ঠাকুর মোরে দেখিল। নয়নে | 

আমারে ধে না ডরায় নাহি এ ভুবনে ।! 

ভয় নাই দে কর তুমি কে হও ঠাকুর । 

খাগডায় তোমায় পাঠাইৰ যমের পুর ।। 
এহিত আমার খাও অতি খরশাণ। 

এক কব্দেতে২ তোমার লইবাম প্রাণ ।1” 

৯ তের চড়ুই । ৭ কুনেতেস্ ফোরপ । 



মৈমনসিংহ-গীতিকা 

“না দেখে মাসুঘ জল বনের পশুপাখী। 

যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি ।।" 

“কার ধন কার কাছে বাখ লুকাইয়। | 

অবাকিি১ হইল! ঠাকুর একথা শুনিয়া || 

কেণা কহে “এ ধন »কলি মাচীর। 

নাটীতে লুকাইয়া রাখি যুক্তি করি স্থির ॥। 

মাটীাতে মিশিয়া ধন যাউক মাটী হইয়া | 

মানুঘ যে নাহি পায় সে ধন খুঁজিয়া || 

ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাকাকড়ি। 

কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী ||” 

ঠাকুর কহেন “বল কি লাভ তাহায়। 

ধন লইয়া কোন জন মাচীতে লুকায় | 

ভোগ নাহি কর ধন রাখ লুকাইয়া। 

এ ধনে কি ফল আছে অর্থন করিয়া] ||” 

কেনারাম বলে “ঠাকুর তোগের লাগিয়া | 

ধন নাহি লই আমি পথিকে ভারাইয়া ॥| 

দেশে যত' ধনী আছে তাহাদের ধনে। 

ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে ॥ 

থাকিয়া ভাগারের খন ভাগারেতে ক্ষয়। 

এ ধনেতে সংসারের কোন কার্য হয়।। 

কথায় কথার ঠাকুর অনেকক্ষণ গেল । 

বেলা ফুযাইয়া দেখ সন্ধ্যা ধে হইল ||" 

খাঁওা তুলিয়া ধরে কেদারাম ফর। 

“শীত করি যারি লবে দেবী পাছি লয় 11” 
0 

১ অবাক আযান | 



দস্ছ্য কফেনানাদের পালা 

(৫) 

ভাসান সংগীত 

ঠাক কহেন তবে শুন কেনারাম। 

“এইখানে গাইব আমি জন্মের শেঘ গান ||” 

দূই চক্ষে অশ্ব বহে মনসা স্ারিয়া। 

“জীবনের শেঘ গান লইব গাহিয়া || 

তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধার। 

গান শেঘে কর তুমি কার্য আপনার 11” 

কি জানি ভাবিয়া কেনা কয় ঠাকরের স্থানে । 

গাও খাও পুনঃ নাহি ধরি যতক্ষণে 1” 

আকাশ চাঁদোয়৷ হইল শুনে পশুপার্ধী। 

কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা ঝাখি।। 

উড়িয়। যায় পার্খী আসি বসিল ডালেতে। 

মনসা ভাসান গায় অঞ্নার১ সুতে || 

বিস্তার প্রান্তরে কেণ! দৃব্বার বিভ্ানে। 

গাহান২ শুনিতে বসল দলবল সনে || 

প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্মহারা | 

কথায় কথায় চক্ষে বহে অশন্ধারা || 

গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে। 

সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে || 

গাহিতে গাহিতে পরে সন্ধ্যা গুজরিলত | 

কেনার ছকুমে গান চলিতে লাগিল | 

কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল । 

গাঙ্ধার নাশিতে সবে মশাল আপিল | 

মশালের তেজে হইল ঘন যে উজালা ৷ 

সুর্যের পশরে৪ যেমন দিন হইল আলা | 

১ অহন -০ খিভাবংশীর মাতার মাম । খ গাহান-গাপ। 

৩ খঁজরিস»উত্ীণ হইল। ৪ পাপরে ০০ গড়ার 



২৬ সৈষনসিংহ-গীতিক। 

স্বজ্মতলা জজ 

বন্দনা 

জয় বন্দ ভবানি ভবদুঃখ-বিনাশিনী 

সিংহবাহিনী মহামায়া | 

কাত্তিক-গণের মাতা হিমগিরিরাজ-সুত। 

ঈশৃরঘরণী অর্থকায়া || 

ধহিঘাসুর-যদ্দিনী দশভুজ৷ ব্রিনয়নী 

পূর্ণ চন্দ্রমুখ মনোহার | 

শিরে রত্বমুকুট পিঙ্গল জটাজুট 

অর্ধ-ইন্দুভৃঘিত শিখর || 

্রিতঙ্ষের ভঙ্গিম৷ বর পীনোনৃত পয়োধর 

প্রথম যৌবন কলেবর | 

অতসী কুসুম আভা নানা রত্ব মণি শোভা 

সিত শেত সুপ অধর || 

খর্গ চক্র ধনুব্বাণ হাতে খাণ্ডা খরশান১ 

বজ্ানুশ ঘণ্টা যে কৃঠার। 

পূর্ণ অস্ত্র দশতুজে অন্ভুত বনমাঝে 

বিরাজিত সবর্ব অলঙ্কার | 

দশ্ফিণ-চরণমূল রজপদ্ম সমতুল 

সমলগে সিংহ আরোহণ । 

কিঞিনিছেে বামাহুষ্ঠে লাগিছে মহিঘপৃষ্ঠে 

দ্বিজ বংশীদাসের রচন || 

প্রথমে বশিনু দেব অনাদি চরণ । 

স্বিতীর বঙ্দিনু বরর্ধা পরম কারণ ।। 

তৃতীয়ে বঙছগিনু বিষ্ু জগতের পতি । 

তার দূই ভার্য্যা বন্দ লক্ষ্মী সরন্বতী || 

* খারপান  ভীক্গ। 



দন্থ্য ফেনারামের পালা ইন 

চতুথে" বন্দিনু শিব গণেশ সহিতে। 

অর্থ অঙ্গে গৌরী শোতে গঙ্গা শোভে খাথে | 

পৃর্রে বন্দ ভানুরে পশ্চিষে যায় অন্ত। 

উড়িঘ্যা দেশেতে বন্দ প্রভু জগন্নাথ ॥ 

পৃশ্পমধ্যে বন্দি গাই আদ্যের তুলসী । 

বতমধ্যে বন্দি গাই ভীয় একাদশী || 

পাতালে বাস্গুকি আদি বন্দ নাগগণ। 

নারদ আদি বন্দিনু যত দেবগণ ॥ 

মায়ের দুটী স্তন বন্দ অক্ষয় ভাগার। 

গয়া কাশী গিয়া যার শোধিতে নারি ধার | 

এক স্তনের দুধে হবে লক্ষ কড়ি মূল। 

আমি পুজ্বে বেচিলে 'না হবে সমতুল || 

এহি মতে বন্দনা-গীতি নিরবধি থখৈয়া১। 

পদ্যার জনম-কথা শুন মন দিয়া || 

এক দিন ঘরে চণ্তী না দেখি শঙ্করে। 

ডাক দিয়া নারদেরে আনিল সন্বরে || 

“তুমিত নারদ ভাগিনা আমি তোমার মামী | 

মাম! তোমার কোথায় গেছে নিশ্চয় না জানি |” 

নারদ বলেন “শুন গণেশজননী | 

পণ্াবনে শুনিয়াছি জন্মেছে পদ্িনী || 

তাহার যে রূপ মামী নাহি তব ঠাই। 

বিবাহ করিতে তারে গিয়াছে গোসাঞী ||" 

ক্রোধিত হইল চণ্ডী নারদ-বচনে। 

শঙ্কর মোহিতে কাজে চলিলা আপনে || 

ত্বরিত গমনে গেল নদীর নিকটে । 

আসিয়৷ শিবেরে চণ্ডী না দেখিল৷ ঘাটে 

চণ্ডী বলে “শুন সরুয়াং আমার উত্তর । 

তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর।॥ 

১ খৈরা নদ ািযা। ্ ৎ সক্রা পানী খাণিকা । 



০৮ সৈনপধিংখ-গীতিকা। 

তব কাংসপিস্তলের দেহ অলঙ্কার । 

ভুমি নিয়া যাহ মার রত্ম অলঙ্কার । 

খেয়াধাটের নৌকাখানা মোর ঠাই দিয়া। 

আপনার ঘরে তুমি সুখে রহ গিয়া 117 

এত শুনি ডুমুনী যে গেলেন হঞ্জগিঘে। 

নৌকার উপরে চত্ী ডুষুনীর বেশে || 

দেড় প্রহর বেলা আছে আড়াই প্রহর বে । 

আসিয়া মিলিল শিব চত্তীকার ফাঁদে১।। 

দেখিল অস্তুত নদী অতি খরপোত। 

নৌকার উপরে দেখে কামিনী অন্তত || 

ডাকিয়া শঙ্কর বলে “নৌকা আন খাটে । 

দূরেত যাইবারে চাহি পার কর ঝাঠে২ ||” 

সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাচালী । 

পয়ার প্রবন্ধে বলি এক যে লাচারীত || 

খোয়াধাটে বসিয়া শক্কর। 

“ডুমুনী ডুমুনী”' করি ডাক ছাড়ে অধিকারী ৪ 

“নৌকা লইয়ঃ আসহ' সত্বর 11" 

ডাক দিয়া বলে শিব “পার হৈলে কিছু দিব 

কেন পার না কর আমারে । 

বেলা হৈল অতিশয় বিলগ্ধ উচিত নয় 

যাব আমি পদ্য তুলিবালে || 

কৌতুকেতে মায়া কৰি বলিল ভুসের নারী 
“শুন শুন দেব শুলপাণি। 

মোন ডোম নাহি ঘরে এত ডাক ডাক কারে 

বাটেতে নাহি নৌকা আলি &% 

১» ফাদে কম্দিতে (পড়িলেদ)। ৬ ৎ ঝাঠে- শীখু। 

. * জাচানী এ জিপদী। & অধিকারী »০ শিন বৃদ্জাভানর) | 



দন্্য কেনারামের পাল। ২০৬ 

যেই আচ্চে নৌকাখানি বাগে বাগে বহে পানি 

কেমন করিয়া হৈবা পার । 

ভাঙ্গ। কেরুয়াল* খান লা ধরে জলের টান 

শিচিয়া না পারি রাখিবার | 

এই ঘাটে খেয়া করি দেন প্রতি নয় খুরীৎ 

দিবেত উচিত খেয়া করি ।”? 

ডাক দিয়! বলে শিব “পার হৈলে কি কি দিব 

শুন শুন সরুয়া ভুমুনী | 

ঝুলিতে আছে ইন্দ্রাসন সংসারের সার ধন 

পার হৈলে কিছু দিতে পারি 11" 

বুকেতে চাপর মারি | কহিছে ডুমের নারী 

“আমারে ভারিয়া যাইতে আশা । 

খেয়৷ দিতে ভাঙ্গের গুড়া পার হোতে চাহ বুড়া 

দূর হ'ওরে ভাঙ্গর মুনছা৪ ||" 

“ডুমুনীরে না নিন্দা ক যদি কিছু খাইতে পার 

ব্রিভুবন নয়নগোচর | 

যুগ পথে মন দর ঝিমাইতে সখ বড় 
সাই আনন্দ কলেবর 11” 

হাসি বলে. ডুমের নারী '“নায়ে উঠ ত্বরা করি 

মনে কিছু না করিও দ্বিধা । 

একবার করিব পার ত্রিতুবনে জানাবার 
ঝুলীকাথা থুইয়া যাহ বান্ধা 11 

সংসার মোহিত করে হেন রূপ চণ্ডী ধরে 

দেখি শিবের সাত পাঁচ মন। 

রমণ করিতে আশ শিবের মনে অভিলাঘথ . 

নারায়ণ দেবের সুরচন || 

১ কেরুয়াল.+কান্ডাষ” শবেদর অপন্বংশ | « শিচিযা সিন করিয়া | 
ও ধুরী লুএক পুকারের ওজসবিশেঘ । তাজর মুনছা স ভাজ-খোর মিলে (ষনুষ্া)। 
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২১০ মৈষনসিত্হ-গীতিকা 

দিশা £_-বিনোদিনী রাই। গোকুল ছাড়িযা বৃন্নাবনে যাই। 

ভোমনীর বচন শুনিয়া যহেশুর 1 

ঝটীতে উঠিল গিয়া নায়ের উপর || 
খেয়া দেয় ডুমুনী যে ধরিয়া কাঁড়াব। 

সাতারিয় বৃঘ গোটা নদী হোল পার 

ডুমুনীর রূপ দেখি অতি সুলক্ষণ | 

কামেতে পাগল ভোল! স্থিব নহে মন || 

শিব বলে “শুনলে! ডুমুনী তুমি আমাব সই। 

তোমার কাছেতে কিছু দুঃখেব কথা কই ।। 

এমন যৌবন তোমাব বৃথা বেয়া যাষ। 

তোমারে ছাড়িয়া ভুমনা গিষাছে কোথায় ।1”? 

ডুমুনী বলে “মোন ডোম গিযাছে গাওয়ালে১। 

একাকিনী খেন দেই এই ঘাটকলে ||” 

ডুমুনীব বোলে শিব পবম কৌতুক । 

চোবে ধন পাইলে যেশন মনে হব সখ || 

কাড়াল২ ধবিবা ডুমুনী বৈঠা বায লাসে। 

ক্ষণেতে ডুমুনীর গায়েব কাপড খসে ।। 

শিব বলে শুন কই সকয়াও ডুমুনী। 

ক্ষণে ক্ষণে দেখি যেন সাক্ষাৎ ভবানী ॥। 

তোর রূপ দেখি মোর স্থির নহে প্রাণ। 

প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া তি দান 11” 

ডুমুনী বলে ““দাড়ী-চুল পাকাইলা কেনে । 

আপনার কথা বুড়া না বুঝ আপনে ।। 

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল৪ । 

কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল ॥ 

» পাওয়ালে»* গ্রামে কাজ করিতে। ২ কাঁড়াল _ কাণ্ডার, হাল। 
্ লক্ষয়া! » পাটনি । ৮ 

খানের, *. নারিকেল» এই উপমাটি চণ্ডীদাসের পদে কয়েক স্থানে পাওয়া বিষ়াছে। 



দন ফেনারামের পালা | হ১৩ 

আমিত যুবতী নারী তুমি বৃদ্ধ বুড়া । 

দন্তহীন বাঁঘে যেন কামড়ায় মরা || 

বয়স কালে ঘা! করেছ সেই লয় মনে । 
প্ব্বকথ। কহ বুড়া নির্লজ্জ কারণে 11১ 

শিব বলে “বুড়া কথ! না কহ ভুমুনী। 

সং সঃ সঃ সং 

মল্লিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল। 

আমি ভাবি এহিত মোর যৌবনেত্র কাল ।)+: 

ভুমুনী বলয়ে “তুমি কড়াঁর ভিখারী । 

কি দিয়া করিনে বশ পনের সুন্দরী |1*, 

শিব বলে “গ্য়ে। দিয়া প।ও যত কড়ি। 

ভাহার দ্বিওণ কডি লহ লেখ। কলি || 

কালি প্রাতি ষাব আমি বুনেক-লগরে | 

ভিক্ষা করি যাহ। পাই দিন আমি তোরে 11+ 

ডমুশী বলে ত মোর হইল ভরসা । 

ভিক্ষা করি ধন আনি পুরাইবে আশা || 

এমন ভাঙ্গর তুমি নাহি কিছু জ্ঞান। 

মনে ভাব আমা হতে তুমি ভঞ্সনবান্ ||? 

শিব বলে “কেন তুমি বল এমন কথা । 

শুনিয়। তোমার কথা শেল হৃদে গাথা 11, 

হাসয়ে ডুমুনী শুনি শিবের বচন। 

খন্ডে ব্যন্তে ঘাটে নৌকা লাগায় তখন || 

লড় দিয়া ডুমুনী যে চলে নিজ ঘরে। 

পশ্চাতে সামায়১ শিব ভুযুনীর ঘরে || 

চীৎকার করিয়া ডুমুনী ডাকে সব্বজনে । 

প্রমাদ পড়িল হেত। সাক্ষী কারে মানে | | 

১ লামায়. সাঙ্জাযস৮ প্রবেশ কে! 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

“যদি মোর ডোম আসে লাগ পায় তোর। 

দিবে সে উচিত শাস্তি চুলে ধরি তোর ।। 

তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি১। 

বৃঘ গোট। বেচিয়। লইবে শেয়ার কড়ি।।”” 

সঃ সঃ সঃ সং 

আপনার নিজ মূত্তি ধরিল। ভবানী । 

লজ্জিত হৈলা দেখি দেব শলপাণি || 

“ভাগ্যে যে আসিনু আমি ডুমুনীর জপ ধরি। 

তে কারণে জাতিরক্ষা হৈল ব্রিপুরারি 11” 

"এত দূরে গিয়া যখন মুদঙ্গে মারল তালী। 

*দলবলে কেনারাম হাসে খলখলি || 
৯ শু সং সঃ 

“সঙ্গে না লইও তারে মোর মাথা খাও ৭ || 

এহি' কন্যা অ্ট কোটী নাগের জননী । 

বিঘহরি নামে কন্যা হবে ভ্রিলোচনী || 

দেব নর যক্ষ রক্ষ ডরিবে তাহারে । 

কন্যারে রাখিয়া তুমি যাও নিজ' ঘরে |” 

এহি কথ! শুনে চত্তী গেলা পণ্যাবনে। 

পদাবন দেখে চণ্ডী হরসিত মনে || 

এক দিন দূই দিন তিন দিন গেল। 

দারুণ বিঘের জালা অঙ্গে প্রবেশিল || 

দিবাশেঘে কন্যা এক লভিল জনম । 

কন্যার দ্ধূপেতে উজলা পদ্যবন || 

পৃণিমার চন্দ্র যেন উদ্িল ধরায়। 

কন্যারে দেখিয়া চণ্ডী করে হায় হায়।। 
এমন কন্যারে রাখি কেমনে বাব ধরে। 

শিবের বচন চণ্ডী ক্ষণে ক্ষণে সারে ।। 

১ পাড়ি. পুতিয়া । ৮ 

 * ইহার পুহের্বে কতক ছত্র বাদ পড়িয়াছে, তাহাতে যমসাদেবীর জলের কথা ছিল। 



পস্তা কেনারামের পালা ৃ ২১৩ 

হেন রূপে কৈলাসে যায় জগতের মাতা । 

রাবণ পঙ্ডিতে গায় পণার জন্মাকথা || 

*বিঘহরির জন্মাকথা শুনে কেনারাম। 

*উদেশে জানায় পদে শতেক প্রণাম ।। 

পদ্যার জনমকথা নিরবধি থৈয়া | 

নেতার জনমকথ। শুন মন দিয়া || 

রং ৬ সঃ সং 

সঃ সঃ সং মং 

নেতার জনমকথা এইখানে থৈয়। | 

সমুদ্রমস্থনকথ। শুন মন দিয়া।। 

সং সঃ সঃ না 

সং সু 

ভক্তিকখ। একচিন্তে শুন মন দিয়! | 

তুগ্ক নামেতে ছিল এক দানবীয়।১ || 

মনেতে ভাবিয়৷ তুগুক সংসার অসার । 

ধন্মতাব জাগরিল হৃদয়ে তাহার || 

“কেবা আছে পৃথিবীতে হেন গুরুজন। 

যাহার দয়াতে হবে পাপবিমোচন || 

গুরু বিনা কেমনে হবে ভবনদী পার। 

কেব! মন্ত্র দিবে মোরে আমি দুরাচার 11” 

এহি কথ ভাবি মনে তুগুক দালবীয়া । 

শুক্রাচার্য্ের কাছে বলে উপনীত হয়া | 

“শুন মোর কথা দেব দয়া যে করিয়া । 

উদ্ধার করহ মোরে পদে স্থান দিয়া | 

তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন। 

অধম বলিয়া নাহি ঠেলো গুরুধন |! 

পাপকার্যে রত আমি পাপী মোর হিয়া | 

আমায় করহ পার পদতরী দিয়া || 

১» দানবীয়া ” দানব । 



১৪ সৈষনসিংহ-গীতিকা 

আর না যাইব তব চরণ ছাড়িসা | 

মার কাট কিংবা রাখ পদে স্বাদ দিয়া 11”? 

এহি কথা শুনে ওক্রের দয়া উপজিল। 

দীক্ষিত করিয়া তারে শিঘ্য বানাইল 11 | 

সেহিদিন হইতে তুণক' শুক্রাচাধ্যের স্থানে! 

মন দিয়া শুনে যাহ। গুরুদেব ভণে১ || 

একেত তুগুডক হয় অন্রের সৃত। 

পাপপূণণ বোধহীন সদা হিংসারত || 

তার পরে ক্রোধ তার ছিল অতিশয় । 

যাহ। ইচছ। তাহা করে নাহি মনে ভয়।। 

একদিন কিবা জানি উচিচ্ছল্লাত করিয়া । 

গুরুর পূজান্ন ফুল দিল ফালাইনপ। || 

রাগিয়া কহিল! ওকু ভূগুকের স্থানে? 
“আর না ন্লাখিব দু আনার ভবনে |”? 

পরেত তুগুক গুরুর চরণ পরিয়া | 

আরও কিছুদিন থাকে ক্ষমাভিক্ষা পাইয়া || 

তার পর কিবা হেল শুন দিয়া মন। 

তুওক ত্যর্জিতে নারে স্বভাব আপন ॥ 

অন্গরের বুদ্ধি তার অন্ছুরিয়া মন। 

রাত্রদিনে শুক্রাচায্যে করে বিড়ম্বন || 

একদিন দানব দুষ্ট কি কাম করিল । 

আছাড় মারিয়া ভাঙ্গে গুরুর কমুগুল।। 

ক্রোধিত হইয়া গুরু কহিলা৷ তাহারে । . 

“আর্জি হতে দুরাচার যাও দেশাস্তরে | 
মতন যাহ! দিনু সব বৃথা গেল। 

আজি হতে গুরুশিঘ্য সহ্ন্ধ ঘুচিল || 
গ 

১ তশে-ববলেন। | ₹ উচি্ল্পা »ছতো। 



দ্য কেনাবানের পালা 5৩ 

তুণডক কহিছে গুরু “শন নিবেদন। 

আরও কিছুকাল- পূজি তোমার চরণ 11 - 

পায়ে ধরি ক্ষমা চায় দুরস্ত অস্ুরে ! | 

পন: স্বান দিলেন গুরু দয়া করি তারে ।। 

নিদ্রা যায় শুক্রাচার্যয অরিন আসনে । 

দরম্ত অসুর তাহ! দেখে সঙ্গোপনে | 

জ'টাচ্ল ধরি গুরুর নিদ্রা যে ভাঙ্িল। 

ক্রোধিত হইয়া মুনি পদাধাত কোল ।। 

দিব্য দেহ ধরি তুণক কহে গুরুর স্থানে । 

“পাইয়াছি যাহ। চাই তোমার সদনে || 

চিত্রক গন্ধব্ব আমি পৃক্রে জন্মেছিনু ! 

শাপেতে অস্ুরক্ূলে জনম লভিনু | 

তামার চরণস্পর্শে মুক্ত হয়ে যাউ । 

আশীক্বাদ কর গুরু এহি ভিক্ষা চাই || 

মন্ত্রতন্্র নাহি জানি এভি মোর ভাল । 

আদপিলাম হযে শুপু পদর কাঙ্গাল |? 

রাবণ পণিত১ কয় শুন দিয়া মন। 

পাপীর ভরসা কেবল শ্রীগুরুর চরণ || 

এক ফোটা পায়ের ধূলায় নাহি পরিমাণ । 

গয়া কাশী বৃন্দাবন ভীরথের সমান || 

কতূগডফের কথা কেনা যখন শুলিল। 

*পায়েতে ধরিয়া ঠাকুরে প্রণাম কিল || 

শচামর দৃলাইয়। পিতা গাণ উচ্চস্বরে । 

+আকাশে থাকিয়া শুনে গন্ধব্ব অসরে || 

ততক্ষণে অন্য কথা করি সমাপন । 

চান্দ পদাগরের কখ! কৈলা আরম্ভণ 11. 

» শপ্রই রাবণ পর্ডিত কে ? 



৯১৬ মৈমনসিংহ"শীতিকা 

দক্ষিণ সাগরতীরে চম্পক নগর । 

তাহাতে রাজত্ব করে রাজা কোটীশুর || 

তাহার খরেতে জন্যে চান্দ সদাঁগর । 
চান্দের জনম কথ। শুন অত:পর || 

পৃর্বজন্মে চান্দের ছিল পশ্ত-সখা নাম। 

ংশে জানি রাজা করে রাজকাম || 

স্বিজ বংশীদাসে গায় পল্মার চরণ । 

তবপিন্কু তরিবারে বল নারায়ণ || 

সঃ সং সং ০ 

সং সং সং নং 

পুত্র হৈল কোটাশ্বর হরঘিত মনে। 

নানাবিধ মহোৎসব কৈল দিনে দিনে | 

লক্ষ্ণীপূজ। আদি করি যতেক মঙ্গল। 

জাত-কম্ম চুড়।-কর্ম করিল সকল || 

বেদ অনুসারে কন্দম কররিয়। সুমার৯ | 

গুরুর নিকটে দিল শাক শিখিবার || 

পড়িয়া পণ্ডিত হৈল কবিত্বের শিক্ষা । 

গুরু যে ভৈরবমন্ত্রে করিলেক দীক্ষা || 

পৃত্ব পৃণ্যফলে হেল মহামতি । 

বাপের আজ্ঞায় পূজে শক্করপাব্বতী || 

তক্তি দেখি তুষ্ট হৈয়া ভবাপীশক্কর । 
প্রসন্ন হইয়।! শিব দিলেন উত্তর || 

চান্দ বলে “যদি মোরে হইলে সদয়। 

মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ' নির্ভয় 11” 

শিব বলে “মহাজ্ঞান দিয়া গেলাম তোমারে ॥ 

শ্রফ বাক্য বলি বাপ. রাখিবা ইহারে || 

মহাজ্ঞান দিল পৃজ্ব ব্যক্ত না করিবা। 

অধিক যতনে মাত্র মায়েরে কহিবা 11” 

৯ জুষার লাঙ্গ, নির্বাহ 



দন্দ্য কেনারামেত পাল! ৭. কী ২১ 

এহি বর দিয়া গেল ভবানীশঙ্কর | 

সস্তষ্ঠ হেয় ঘরে গেল চন্দ্রধর | 

দেখিয়া বাপের বড় হর্ধ হইল মনে। 

উদ্যোগ করিল তার বিবাহকারণে ॥। 

দেশে দেশে ব্রান্নণ পাঠাইল অনুচর | 

চান্দের বিবাহসভ্জা কৈল কোটীশ্বর || 

ছিজ বংশীদাসে গায় পদ্যার বচন। 

ভবসিম্ধু তরিবারে বল নারায়ণ || 

দিশা ২. তাট পাঠাইলা দেশে দেশে। 

তেই অনুরূপ বর কনা আছে কার ঘর 

চক্দ্রধরের বিবাহ উদ্দেশে ॥। 

মানিক্য-পাটুনি দেশে শুদ্ধ বণিকবংশে 

স্ুর সাহার বেটা শঙ্খপতি। 
কুলশীলে অতিশয় গন্ধবণিক হয় 

তার ঘরে কন্যা গুণবর্তী || 

পদ্িনী জাতিতে কনা! রূপে গুণে শত ধন্যা 

তার নাম স্লুপ।৯ সুন্দরী । 

পঞ্চ ভায়ের ভগিনী স্বাহা স্বধা শ্ববূপিণী 

রূপে গুণে জিনি বিদ্যাধরী || 

রাশি নক্ষত্র কাল আসিয়। মিলিল ভাল 

চন্দ্রতারা যোড়া শুদ্ধ লাগে। 

যম ছত্র সপাকার শুদ্ধি কৈল বিচার 

এহি মতে ঘটে শুভ যেগে।। 

ঘটক পাঠাইয়। তখা কহিল বিবাহকথ! 

সকল নিব্বন্ধ কর্ম করি। 

দ্বিজ বংশীদাসে ভর্ণে লগ্গ কৈল শুভক্ষণে 

জ্যোতিঘশীস্ত্র বিচারি || 
% সৎ ৪ সং 

5 জুলুকা * চাদের রাণীর নাঁষ সাধাকণতঃ গিলকা বলিয়া জানি, কোন কোন পুধিতে শুযুকা এবং 

ফোন কোদ পুখিতে ক্বাবার গুরু নামও পাওয়া যাফ । 

29..-4955 03. 



স্১৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

বিবাহ করিয়া চন্দ ফিরি নিজ ধরে। 

হছুয় পুর হইল তার দেবতার বরে || 

পব্বজনাা কশ্মকল শুন দিয়! মন । 

মনপার সঙ্গে হৈল বাদবিড়স্বন || 

ছয় পজ্জে দংশিলেক পল্ার ছয় নাগে। 

মহাত্ঞান-বলে রাজ। জিয়াইলা১ আগে || 

নেতার পঙ্গেতে পণ্মা যুক্তি স্বির করি । 

বনমব্যে ভ্রমে পদ্য হয়ে একেশুকী || 

দেখিতে সুন্দর বন শোভে ফলফুলে। 

মৃগশিকারেতে চান্দ যায় হেন কালে ।। 

দেখিয়া পদ্যার কূপ মোহিত হইল | 

পরিচয়-কথা তান আঁনিতে চাহিল || 

কামেতে আকুল হেয় বলে সদাগর । 

“কার কন্যা তপ কর দেহত উত্তর ||: 

পদ্যা বলে “এ সংসারে বাপ মাও নাই। 

পাগল হইয়। আমি বনেতত বেড়াই 11 

ছয় পুজে খাইছে মোর পণ্মার ছয় সাপে। 

বাড়ীঘর ছাড়িয়াছি সেই অন্তাপে || 

পাগলিনী হইয়া আমি বেড়াই সংসারে । 

জাঁন যদি মহাক্ঞান ভিক্ষা দাও মোরে || 

এহি কথ। শুনিয়। চান্দের পৃরর্বকথা মনে । 

ছয় পুজ্দ্ের মৃত্্যকথা পড়িল স্মরণে || 
দূরিতে পরের দূঃখ স্থির করি মন। 

মহাজ্ঞান দিল চান্দ কুপাযুক্ত মন ।। 

দৈবের নিব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন । 

নিজমৃত্তি ধরিলেন পদ্যা ততক্ষণ || 

অস্তরীক্ষ হতে পদ্যা খলে ডাক দিয়া । 

“এইবার বুঝা যাবে চান্দ বানিয়। 11 

১ ব্রিয়াইলা স পুনর্জাীবিত করিল? । : 



দ্য কেনারামের পাল | ১১৬ 

রাবর্ণ পণ্ডিতে কয় বিঘাদ ভাবিয়]। 

বাড়ীতে ফিরিলা চাদ সব্বস্ব খুয়াইয়া১ || 

রং ং রত খা 

সঃ সঃ সং দঃ 

জালুর পুত্র কানাইয়৷ জাল বহিতে যাঁয়। 

পদ্মার আদেশে কাল দংশে তার পায় ।। 

পার্বতী ঝানাইয়ার মাও এই কথ! শুনি। 

আউলাইয়া মাখার কেশ ছুটে পাগলিনী || 

হেনকালে দেখে তখায় একটা যোগিনী। 

সক্ব অঙ্গে ভা মাথা গল-দেশে ফণী || 

চড়াকারে বান্ধা বেশ পিল চরণ । 

পার্বতী কান্দিয়া ধরে তাহার চরণ | 

আউলা পাব্বতী বলিছ্ে “মোর মাও। 

বিনামূপ্যে হল দাগা ছাণ্য়ালে জিয়া'ও 11” 

পদ্মার কৃপায় কানাই পাইল পরাণ। 

পূজাবিপি কৈর। দেবী ভেলা অন্তর্ধান ॥ 

আছিল জালিয়া সেও হইল লক্ষেশুর। 

মাছ নাহি ধরে শুয়ে পালক্ক উপর || 

রত্বাবলী কন্যাকে যে বিবাহ করিয়। || 

হাঁওয়। খায় কানাইয়। যে জলটঙ্গিতে২ বৈয়া্ || 

এহি কথা রাটস্তি হেল দেশে যথ৷ তথা। 

এই কথা শুনিলেন চান্দের বনিতা || 

পাব্বতীরে ডাফি কয় সুলকা সুন্দরী | 

“এত ধন পাইলা তুমি কার পূজা করি |” 

, ১ বিঞ্বয় গুপডের এবং অপর কয়েক জন লেখকের বর্ণ নার পাওয়া যায় যে, পদ্যাবন্তীর রূপে ভুলিয়। 

হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া চাদ তাঁহার মহাক্ছান দিয়াছিলেন। কিন্ত এখানে দেখা যায় বণিকৃপতি শুধু দয়াবশতঃ 

পদ[[ধততীকে স্বীয় মহা্ান দান করিয়াছিলেন 
ৎ জলটঙ্গি. জলটুলী। জলের মধ্যে উচচধঘর। ও বৈয়া স্বসিয়া। 



৯%:0 মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

হস্ত জোর করি তবে কহিলা পাব্বতী | 

“রাজার মহিধী ভূমি বড় ভাগ্যবতী || 

জগতে প্রচার হেল মনগার পূজা | 

ভিক্ষাকে পূজয়ে যদি হায় সেই রাজ। | 

অপুল্লে পুজিলে তার হয় পুজ্রধন । 

কাঙ্জালে প্জিলে পায় রত্বাদি কাঞ্চন || 

অন্ধেতে পূর্জিলে দেখ চক্ষদান পায়।”” 

প্জার পদ্ধতি কশ। পাক্বতী জানায় || 

“পঞ্বণের গুড়ীতে অঃ নাগ আকিয়। । 

স্বাপন করহ ঘট ভক্ভিযুক্ত হোয়। || 

জরার্দি জোকার দিয় পুজরে মনদ।। 

পূর্ণ সে হইবে তোমার মনের যত আশ। 11”? 

ভক্তিঘুথ হেয়! রাণী পূদ। যে করিল। 

দ্রব্যসাষগ্ী যত ভারেতে আনিল || 

ঘটস্ববপন করি করিল পৃদ্রন। 

হেথায় অন্ঞান রাজ। কেস অলক্ষণ॥। 

হেমতালের বাড়ী দিয় ঘট যে ভাঙগিল। 

মনপার সঙ্গে বাদে সবংশে মজিল || 

ধোধণ। করিল রাজ সপ্তশত ঢোলে। 

“যে করিবে পদ! পূজ। তারে দিব শুলে।1”* 

প্রাণ লয়ে পন্মাবতী উঠে দিল লড়। 

সিঅবৃক্ষের ভালেতে রহিলা করি ভর ॥ 

পদ্য। বলে “শুন রাজ। আমার উত্তর | 

যেমত করিল কর্ম চান্দ সদাগর |! 

ব্রিভুবনে পূজ। মোর না হইল প্রচার । 

ভরক'৯ ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট দুরাচার || 

শ্রক্ষণে বধিব চান্দের পৃজ্জ যে সকল। 

গিয়ইতে আর নাহি মহাজ্ঞানম্বল 11% 

 ভরক »খট। 



দ্য কেনারামের পালা ৯২৯ 

পাওুনাগে পদ্মাবতী আনে ডাঁক দিয়া । 

চান্দের ছয় পুত্র আজি আসহ দংশিয়া |” 

আজ্ঞামাত্র পাওুনাগ চলিল সত্বর। 

নিশাকালে উপনীত চম্পক নগর || 

পালক্ক উপরে নিদ্রা যায় ছয়অন। 

শিরে বসি ছয় পুতে করিল দংখন১ | 

রাবণ পণ্ডিতে কয ভাবিয়া বিঘাদ। 

মানুঘ হইয়া দেবতার সঙ্গে বাদ ।। 

হয় নাগে দংশিলেক ছুয়টা কসারে। 

কাঞ্চা রাড়ী ছয় বধূ রহিলেক ঘরে || 

দলে দলে মরে লোক চম্পক শ্শান । 

কি দিয়ে বাঁচাইব রাজ! নাহি মহাজ্ঞান || 

ধনৃন্তরী ওঝ। নাই নাহি মন্ত্রবল। 

দিনে দিনে রাজযধন যায় রসাতল || 

চৌদ্দ ডিঙ্গ। ডুবে যতি বাণিজ্োর তনী। 

আগুন লাগির। পুড়ে চম্পকের পুরী ।। 

ওঘধী বাগ।ন ছিল চম্পক বেড়ীয়া | 

সীমেই না আসিতে পারে সাপ ধাঙ্গড়িয়।০ || 

এহেন চান্দের বাগ যুক্তি সে করিয়া। 

নেতা পগ্াা৪ পুড়ে তারে অগ্নি লাগাইয়া || 

ওঘধ না পায় রাজ! নাহি বাচে মরা। 

রাজা ছারি পলাইল যত লোক তারা | 

চান্দ বলে 'নেড়াৎ মোরা দেবতার বরে। 

এহি' বার লঘু কানি* দেখাইব তোরে ||” 

» অন্যান্য ভাসালে উপাধ্যান-ভাগ অন্যরূপ। 

ৎ সীমে--সীমানায় কাছে। [১৩ বাঙগুড়িরা লাপ-্বৃহৎ সর্প | 
৪ নেতা! পদ্য -* - পদ্মা - মনসাদেবী এবং নেতা তাহার সী । 

* নেড়ীস্টঠাছের ভূতোর নাম। ৰ 

টির ট ররর দার বানান লহুস্পক্ষু, তুচ্ছ, নীচ। 

ফানি”. একটচন্ফুহীন-মলপাগেখী | 



৭২২ 

দশ! :--- 

মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

পরেত হইল কিবা শুন দিয় মন। 

চান্দের ওরঘে জনো সুন্দর নন্দন || 

লক্ষী কোজাগর দিনে জল্মিল কোর । 

সনক। রাখিল নাম পূত্র লক্ষ্শিন্দর || 

কর্মকোষ্ঠি হেতু রাজ! গণকে ডাফিল। 

খুকি পঁথি হাতে লইরা গণক আসিল || 

গণক লিখিল কৃষি অতি অলক্ষণ। 

কালরাত্রে খাবে পূজ্রে কাল রাতি দিনে ।। 

এক দুই তিন করি বছর যে গেল। 

যথাশাস্ত্র চড়াকর্্ম রাজা যে করিল || 

ক্রমেতে বিবাহকাল হোল উপস্থিত। 

লশ্মীন্দরে দেখি রাজা হৈল চিন্তিত |! 

বিবাহের হেতু বাজ। দেশ দেশান্তরে | 

ভাট পাগাইগ। দিল কন্যা দেখিবারে || 

বাব পঞ্ডিতে কর নিত্বষ্ধ বিধির | 

এহি মতে লক্ষ্ীন্দরের বিয়া হৈল স্থির || 

তাঁট বলে শুন অধিকারী । 

শিশুকাল হতে আমি | যত যত দেশ ভ্রমি 

কহি শুন মন স্থিব করি ॥। 

প্রথমে শ্ীহট দেশে ভ্রমিয়াছি সবিশেখে 

কামরূপ কামাক্ষা নীলগিরি । 

ত্রিপুরা জৈত। জয়ালঙ ব্রমিয়াছি নানা রঙ 

গৌর মঙ্গল আদি করে ।। 

অযোধ্যা মথুরা কাশী আর যত ব্রঙ্গবাসী 

গয়। প্রয়াগ বারাণসী গিয়া । 

লাহোর দিল্লি খোরোসান* আর যত হিন্দুস্বান 

পশ্চিম দেশ আসিয়াছি ্রমিয়া || 
০ 

॥ খোরাশান যে এফ সময় ভারতবর্ধের অন্তর্গত ছিল, এ সংস্কার বংশীদাসের পবয়েও প্রচলিত ছিল ।- 



দ্য কেনারামষের পালা ্ হও 

এহি মতে দেশ যত ভ্রমিয়াহি কত শৃত 
তাহার কথা কহিতে অপার। 

ছিজ বংশীদাস ভণে চান্দের কৌতুক মনে 
শেঘে কৈল কন্যার বিচার || 

দিশ। হরি বোলারে বল হরি বল-- 

ভাট বলে শুন সাধু বচন আমার । 
শাস্ত্র বিহিতে কহে কন্যার বিচার || 

মাতৃপক্ষে পঞ্চ গোত্র ত্যজিবেক নারী । 
পিতৃপক্ষে সপ্ড গোব্র শাস্ত্র অন্সারী || 

তবে বিহ। করিবে শুন সদাগর | 

নিকটে করিব বিয়া ত্রিগোত্র অন্তর || 

এহি মতে করিলেক কন্যার বিচার । 
“যে যে কন্যা জানি আমি শুন কহি আর ।। 

মেহার পাটনে রাজ। প্রচণ্ডের পুক্র। 

জখ সেন* নাম তার ভরদ্বাজ গোত্র || 

তার কন্যা চন্দরকলা জপ অতিশয় ।"" 

চান্দ বলে “সগোব্রেতে উচিত না হর ||), 

“ভগীরখ সদাগরন মখরা নগরে । 

পদ্মাবতী নামে কন্যা আছে তার ঘরে |” 

চান্দ বলে “রাম রাম তার নাহি নাম । 

শুনিতে উচিত নয় কানির স্বনাম২ 117, 

ভানুপোড়। নগরে আছে আর এক কন্যা । 
ভানুরাজার ধরে রূপে গুণে ধন্যা || 

জাতিতে পদ্দিনী কন্যা কেশ অল্প গুছি*।” 

চান্দ বলে “না কহিও পত্রে শুনিয়াছি 11, 

" ৯» জখ সেন-যক্ষ সেন। 

* কানির প্বদাম মনসা দেবীর (পদ্]যাবতীর) নামের সংসবহেতু পরিত্যাঙ্খ্য। 

* গুছিন গুছ, কেশগুছি,্ চুলের গোছা | 



৪ বযৈনমনলিংহ-গীতিক। 

প্রতাপ করুদ্রের কন্যা নামেতে সুনাই। 

তার সম ক্ূপে গুণে সংসারেতে নাই |? 

চান্দ বলে “সে সঙ্বন্ধ কদাচিত নয় । 

লক্ষ্শিন্দরের মাতৃনাম মোর সেই হয় 1” 

“সিঙ্কু দ্বিপেতে বৈসে অনস্ত মাণিক | 

আলেমান গোত্র হায় সে গন্ধবণিক 11: 

চান্দ বলে “তার নয় স্বনামে গমন১ । 

ঘাটিয়। সন্বঙ্ধৎ আমি করি কি কারণ ।1 

“লক্ষ্শিন্দর সদাগর বৈসে লক্ষ্লিপুর। | 

তার ঘরে আছে কন্যা নাম উদয়তারা || 

পদ্ঠিনী জাতিতে কন্যা পরম! সুন্দরী |?" 

চান্দ বলে “অনুচিত লখাইর ঝিয়ারী |: 

“উড়িঘ্যা নগলে বৈসে শ্রীবাস ধর। 

শচীপ্রভা নাম কন্যা আছে তাব ঘর 11? 

চান্দ বলে "এ সশবন্ধ করিতে নাহি সাধ । 

গৌরীর সহিতে বেট করিছে বিবাদ 11” ৩ 

এহি' মতে যত কন্যা দোঘে গুণে আছে। 

ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক শেঘে | 

ছ্িজ বংশীদাসে গায় পদ্যার চরণ । 

ভবসিঙ্কু তরিবারে বল নারায়ণ ।। 

পুনরপি সদৃত্তর ভাটে বলে “সদাগর 

শন কথ! অবধান করি । 

ভ্রমিয়া দেখিনু দেশ উদ্দেশ করিল শেঘ 
কন্যা আছে বেহুলা জন্দরী |! 

» নয় শ্বনামষে গমন লু সে স্বনাষধন্য ব্যক্তি নয়, অপরের নাষে পরিভিত । 

» বাটিয়া সন্থন্ধ- হীন সম্বন্ধ | রর 

৬ শোরীর --- বিবাদ দুর্গার বিছ্বেধী। চাঁদ হরগৌরীর সেবক ছিলেন । 



দন ফেনাকাসের পাল। | ৃ ৫ 

উদ্বনি নগর তি গন্ধ বনিয়া জাতি 

সাহ রাজা খড় ধনেশুর। 

তার কন্যা বেহুলা বূপে গুণে চত্রকলা 

সেহি কন্যা যোগা লক্ষশিলপর | 

সেই সে কন্যার গুণে হারাইলে ধন আনে 

মইলে মর! জিয়াইতে পারে। 

শুদ্ধমতি অতিশয় দেবতা সাক্ষাৎ হয় 

স্বরণে জীনায় দেবপুরে | 

লোহার তণ্ডুলে অন যদ্যপি কর ভক্ষণ 

সতী কন্যা রান্ধিবারে পারে। 

এহি' মত কন্যার কগ। সব্বগুণ স্ুচরিতা 

জানি আমি কহিনু তোমারে ||” 

হাসিয়া বলয়ে চাচ্দ “যদি থাকে নির্বন্ধ 

এই কন্যা করাইব৷ বিয়া | 

কলে শীলে যোগ্য ঘর যেন কন্যা তেন বর 

কাধ্য আর নাহি' বিচারিয়া || 

বিলঘ্ে নাহি কাজ হস্তী-ধোঁড়া কর সাজ 

যাইব আমি কন্যার যোরনী। 

জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ শী কর নিমন্ত্রণ” 
ছ্িজ বংশীর মধুরস বাণী ॥ 

কর্মকর্তা ফরমাইস দিল! বিয়ার কথা থইয়া। 

বেউলার পৃব্বজন্মাক। শুন মন দিয়া || 

উঘ। অনিরুদ্ধ নামে গন্ধবর্ব আছিল। 

নৃত্যগীত করিবারে ইন্দ্রপূরে গেল ॥ 

কাঁচা মৃত্তিকার সরা১ তাতে ভর করি! 

দেবেরে মোহিতে নাচে উদ! যে সুলরী | 

» কীছা সাটার.লনার উপর নৃত্য করিয়া কলাক্টৌশন দেখাইবার প্রথা ছিল। এন্সপ ক্ষিপরচরণে, 
প্রায় ধামুতে ভর করিয়া নুত্য কর! হইত যে, কাঁচা মাটীর সরার উপর পা পড়িত কি না পড়িত। এই ফর? এখন 

বিলুপ্ত । টি দর 
, ৪8939 ০ 



২২৬ নৈষদসিংহ-গীতিকা 

চাষি দিকে দেবগণ ইন্দ্র সভামাঝে। 

হংসাসনে বিদ্হরি আইলা নিজ কাজে | 

পদ্মার কপটে উঘার তাল যে ভাঙ্গিল। 

ক্রুদ্ধ হইয়। দেবরাজ শাপ তারে দিল || 

“মনূঘ্য হইয়া জন্ম থাকিবে ধরায়। 

এহি' কথা শুনি উদ্া করে হায় হায় ।। 

উদার কান্দনে তবে কান্দে দেবগণ। 

কিঞ্চিত গলিল তায় বাসবের মন || 

ইন্দ্র বলে “রাজা আছে চম্পক নগরে । 

অনিরুদ্ধ জন্ম গিয়া লউক তার ঘরে ।। 

উঘ৷ গিয়া জন্ম লউক সাহ রাজার ঘরে। 

মরা পতি জিয়াইবে মনসার বরে ||”? 

গন্ধর্ব আছিল শাপে মানুঘ হইল। 

বর্ঘসিদ্ধিহেতু পদ্মায় ধরায় আনিল |১ 
অনিরুদ্ধ জন্ম লইল চন্দ্রধরের ধরে। 

লক্ষ্শিন্দর নাম রাখে চান্দ সদাগরে ॥| 
হইল উঘার জন্ম সাহরাজার পুরী । 

উত্ধার রাখিল নাম বেছুলান্ুন্দরী || 

কোটীশ্বর দাস২ কহে পৃর্বজন্মুকথা | 
এহি' খানে কহি' শুন বিবাহের কথা || 

গণকের কথা রাজার মনে যে পরিল। 
কেশাই কামারে রাজা ডাকিয়া আনিল || 

মনেতে ভাবিয়া তবে চান্দ সদাগর। 

শীহা করি বানাইল লোহার বাসর | 

লোহায় কপাট আর লোহার দিছে ছামি। 

লোহ। দিয়া গাড়িয়াছে বড় বড় ঠুনী|। 

১ বর্খ -- -আমিল -সনসাদেবী তাঁহার নিজ অতিপ্রাযসিদ্ধির জন্য ইহাদিগাফে এই হুলার ধরাধাসে 
জাদিলেন। | ্ ৰ | 

.. ৎ €ক্ষাটীশুর দাস » এই কবির আমর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 



দস্যু কেনারামের পালা ২৪৭. 

চারি দিকে গড় কাটি অগ্ি জালাইয়া ৷ 

হাতী ঘোড়া রাখিয়াছে চৌদিকে বাদ্ধিয়া |) 

নেউল ময়ূর আদি স্পভুক যত। 

চারিদিকে রাখিয়াছে কত শত শত।॥। 

লাগাইয়া ওঘধীবৃক্ষ সপভয় নাশে। 

চম্পকে১ না আসে সর্প তাহার বাতাসে ॥ 

ছমাসের মরা জিয়ে ওঘধের গুণে । 

হেন বৈদ্য ডাকি রাজ রাক্ষিছে ভবনে || 

কোটীশ্বর দাস কহে হেন কর্ম করে। 

বিধির নিব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে | 

রহিল লোহার ধরে বেউলা লক্ষশীন্দর। 

নেত। পদ্মার কথা তবে শুন অত:পর || 

উজানি নগরে পদ্]া নাগগণ সনে। 

দেখিয়া লখাইর বিয়। স্থির করে মনে |! 

আজি রাত্রি মধ্যে হবে পরাজয় । 

রাত্রি পোহাইলে আর নাহি কোন ভয়।। 

এতেক' ভাবিয়া মনে করি অনুমান । 

সত্বরে চলিয়া গেল সুষ্য বিদ্যমান || 

স্ততি করি বলে পণ্মা সৃষ্যের গোঁচর ।২ 

“চান্দের সহিতে বাদ পৃব্বাপর || 

বন্ধা বিষ মহেশ্বর তিন কপ তুমি। 

বাপ খুড়ার আগে অরি কি কহিব আমি || 

দেব হইয়া মানুঘের নিকটে পরাজয় ! 
তাই তব স্থানে জাইনু শুন মহাশয় || 

৯ চদ্পকে স্চস্পক নগরে ॥ | 

২ বছদেশে বছ সূর্হামুত্তি পাওয়া যাইতেছে, এককালে এদেশে সুর্ধযই প্রধান দেবতাস্থরপ গণ ছিপেন। 



২৬৮  হৈনননিংহ-্গীতিকা 

রখ রাখ আজ তুমি সন্দগতি ক্সি।- 

তাহলে চাশেকর কাদ সাধিবারে পারি 1। 

চারিপ্রহর রাত্রি যদি অষ্টপ্রহর হয়। 

তবে কার্ধ্যপিদ্ধি হয় শুন মহাশয় |। 

সূর্য্য বলে “মম রথ নিয়মিত চলে । . 

কমাতে বাড়াতে কেউ নাহি পারে বলে ॥। 

তোমার গৌরবহেতু কহিনু নিশ্চয় । 

সাধিয়। যে কার্য তব হইবে উদয়।। 

শক্ষরপৃহি'তা তুমি জগত্জননী। 

কার্ধ)সিদ্ধি হবে যাহ' স্বস্থানে আপনি 11? 

এত শুনি হ'রঘিত জয় বিঘহরি | 

বিদায় হইয়া তবে যান নিজপুরী ।। 

পদ্যা বলে “পাণ্ড নাগ সত্বরে যাও ধাইয়। | 

অখিলের নাগ যত আনল ডাক দিয়া || 

সপ্ত হ্বীপে যত নাগ সাগর পর্ব তে। 

আজ রাত্র ভিতরে সব আনহ ত্বরিতে |” 

এতেক শুনিয়া পাও আকাশে উড়িল। 

হেন কালে আগু হইয়। ঢুরা& জানাইল || 
৯ সঃ সঃ 

সং সঃ ০ ও 

সব্বনাগ' পরাজয় এই কথা শুনি। 

বিদ্বাদ তাবিয়া কহে' নেতা ঠাকুরাণী || 

“আমার কখা শুন তুমি জয় বিষহরি। 

একান্তে চলিয়া যাও কৈলাসের পুরী ॥। 

পিতার জটায় বাস করে কালনাগ। 

পিতার কাছেতে তুমি তারে ভিক্ষা মাগ।! 

যে সে সাপের কাজ. নয় লখারে দংশিতে। 

ক্লাত্রিযধ্যে কালনাগে আনহ' ত্বরিতে 11+. 
শু 

১ চুযাজচেসসা সাপ, চৌড়া সাপ! 



দ্য কেনারামের পালা হি 

এত শুনি পদ্মাবতী ফোন কার্য করে। 

রাতারাতি করি বায় বাশের গোচরে | 

ক্যখন গাহিল পিতা বেউলা হইল রাড়ী। 

*কেনারামের চক্ষে জল বহে দড়দড়ি।। 

শাখে কান্দে পাখীরা পশুরা কান্দে বনে? 

বেছলা হইল রাড়ী ফালরাতির দিনে১ || 

কান্সয়ে সনক। রাণী বুক চাপড়িয়া । 

'লখিন্দর পুত্র কোথা গেলরে ছাড়িয়া ||" 

হয় ভাইয়ের বৌয়ে কান্দে শিরে দিয়া হাত। 

মঠের মাথায় ফুর২ পরল অকস্াৎ।। 

পাগল হইয়। শুনাই৩ ফিরে পথে পথে । 

''লখিন্দর পৃজ্ব মোর গেল ফোন পথে 11” 

যারে দেখে তারে রাণী পুজ্র পুত্র বলে। 

পথ নাহি দেখে রাণী চক্ষের যে জলে ।। 

এহিত কান্দন দেখি চান্দ সদাগর। 

বীরে বীরে কয় মুখে বম হার হার | 

কার পুত্র কার কন্যা মিছারে সংসার । 

ভাই বন্ধু মিছা সব সকলি মায়ার || 

পুক্র মারা গেলে দেখ কেউ না যায় সাথে। 

মরিবার কালে দেখ কেউ না যায় সঙ্গেতে || 

বাপ বল মা বল গরভ-সোদর ভাই। 

কামাই করলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই 11৮ ৪ 

কোটীশ্বর দাস কহে “সংসার অপার । 

সংসার ছাড়িলে হবে ভবনদী পার 11” 

সঃ মঃ ্ রা, 

» ফালরাতির দিনে - বিবাহের পরের রান্রিকে “কালরাতি' বলিয়া থাকে । “দিনে' সময়ে । 

* ফুর--পন্তবতঃ স্ফুরশ শব্দ হইতে খআপিয়াছে, বিদ্যুৎস্ফুরপ/  * ঘানাই.. সনক) । 
৪ কানাই - -* নাছি - উপার্ন করিলে খাইমার লোক আছে, সঙ্গে যাইবার ফেউ নাই 



মৈননসিংহ-গীতিকা 

' জ্ঞাতি কুটুদ্ে চান্দ ভাক দিয়া কয়। 
“মিরা বরে রাখা আর উচিত না হয় ।। 

বিলম্ব করিতে দেখ শাক মানান করে । 

লখাইরে পুড়াও নিয়। গুঞ্জরীর১ তীরে ||” 

এই কথা শনি তবে বেছলাসুন্দরী | 

শ্বশুরের পায়ে কহে বিলাপ নাছাড়ী২ || 

বেছলা আসিয়। কহে শশুরের ঠাই । 

“ভেলা বান্দিয়া দেহ দেবপুরে যাই ||”? 

কলাগাছ কাটিতে রাণী বাগানে পাঠায় । 

চান্দ বলে “যে পাঠায় ঝাটা তার মাথায় || 

কানির উচিছষ্ট পুজ্র জলেতে ভাসাও। 

পুজ্ব মারা গেল সঙ্গে কলাগাছ দাও ।। 

এক কলাগাছ মোর নয় নয় বুড়ি। 

কি কারণে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি।। 

লরখখীন্দর পুত্র মইল সেও প্রাণে সয়। 

কলাগাছ কাটা গেলে জীবন সংশয় |? 

তাহা শুনি পাত্র মিত্র বলয়ে চান্দেরে। 

“পৃব্বের যতেক কখা পাশরিলে তারে ॥ 

মৈলে মরা জিয়ায় হারাইলে ধন আনে। 

সর্ভীকন্যা বিবাহ করাইল তে কারণে ॥ 

ইহশতে বিলম্ব নয় যাক স্যার্মী লইয়া | 

ভেল। বাদ্ধি শীষ তারে দেও ভাসাইয়া ||: 

বেউলা বলে “শুন বাপ বণিক-নন্দন। 

স্বামী লইয়া যাই আমি দেবের ভবন।। 

দেবের সভাতে যাই পদ্যারে জিনিয়া | 

সাতটা কুমার তব দিব জিয়াইয়া || 

২ গুঞ্তরী »« অপরাপন্ব অনেক কাব্যে, “গার নঙ্দীর উল্লেখ আছে। 

* জাহাডী  লাচাড়ি। 



দন্ম্য কফেনায়ামের পালা ১ 

তোমারে জিপিতে পদ্ার হইয়াছে সাধ। 

পদ্মারে জিনিয়া আধি ঘুচাইব বিষাদ |” 

পদ্মারে জিনিবে শুনি হাসা হইল তার। 

আত্মা দিল কলা কাটি ভেলা! বাদ্ধিবার || 

কহ কলাগাছ তব আনি সব কেটে। 

দাসগণ লয়ে যাব গুঞ্জরীর ধাটে | 

দুই কুড়ি কলাগাছ ডাঙগর১» ভেল৷ বান্ধে। 

মধ্যে মধ্যে খিল দিল সুন্দি বেতের ছালে | 

চারি ধারে খুটী তার গড়িল গজারিও । 

উপরে বাদ্ধিন ধর চৌচালা করি।। 

চারি ধারে বেড়া বান্ধি রাখিল দূয়ার। 

বিছানা করিল তাতৈ নেতের কাম্থাব৪ | 

মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিনী। 

চারিদিকে বসাইল চারটী শকুনী || 

রাঙ্গা কৃকুড়া দিল শেত বিড়াল আর। 

ইহাদের জন্য দিল ছয়মাসের আহার || 

এহি মত ভেলা খান দেখিতে সুন্দর | 

বসন্ত কালেতে যেন কামটুজী« ঘর || 

ভেল৷ বান্ধি দাসগণে সত্বরে দিল জান। 

ঘাটেতে আনিয়া মরা করাইল আজান || 

জুগদ্ধি চন্দন দিল সব্বাঙে লেপিয়া | 

বিচিত্র বিছানা দিল ভেলাতে তুলিয়। || 

কাম্থার ভিতরে মর! বসন্তকে ঢাকি এরিছ। 

বিদায় মাগে বেছলা শৃশুরের পায়ে পড়ি | 
'দেবপুরে যাই মাগো বিদায় দেহ মোরে। 

আশীব্বাদ কইর যেন পুন আসি যরে।1” 

১ ডাঙ্গরম্দ্যড়। ২ স্ুল্গি বেতন একনপ বেত। খুব শক্ত ও ধর বেরবিশেষ। 
* গজারি স্বৃক্ষবিশেঘ | & মেতের কান্থার _ কাপড় দিয়া ঝাথ। (কস্থা) তৈরী করিয়া 

« কাসটুজ্গী  পূর্যে লোকে জলাশয়ের মধ্যে বিলাস-গৃহ নির্থাণ করিত, তাহাকে পটুজী” বা “কাষটুলী” 
ধগ। হইত। « এনি স্দ্বাছিয়া | 



০% মৈমমবিংহস্গীতিকা 

তা শুনি শুলুকা ধর্ষিতে নারে হিয়া । 

গলায় ধরিয়া কালো কুকার ছাড়িয়া | 

ছি বংশীদাসে গায় পল্মার চরপ। 

ভবসিল্কু তরিবারে বল নারায়ণ |! 

“বিড় দয়া লাগে বধু না ধরয়ে হিয়া। 

স্ব্নপে কি যাঝে তুমি লখাইরে লইয়! | 

এক রাত্রি সন্বন্ধেতে এত প্রেষবদ্ধ । 

যে লয় তোমার চিত্ত কি কব ভালমন্দ | 

স্বামী-সঙ্গে না বঞ্চিলে নাহি লাগে দয়া | 

কি মতে ছাড়িয়া দিব সাগরে ভাসিযা || 

জোরের কপোত মম হৃদয়ের নলি।১ 

একবারে উড়িয়া গেল খুপ২ করি খালি || 

রাজার কুমারী তুমি হও স্রবদনী | 

কি মতে সহিব দুখ ত্যজি অন্পানি || 

পিঞ্রের শুক মোব আধার মাণিক | 

এহি খানে বহ বধু দেখিব খানিক || 

শরীরে না সহে' দ্খ হেন লয় চিতে। 

পক্ষী হয়ে উড়ে যাই তোমার সঙ্গেতে 11” 

শুরুক৷ ক্রন্দন শুনি পাঘাণ মিলায়। 
ধারাশ্োতে বহে জল ছ্বিজ বংশী গায়।। 

সং রং সঃ 

সং সং ০ ্ঃ 

উজান বইয়া যায় ওঞজরীর পানি। 

ভেলার উপর কান্দে কন্যা জনমদুখিলী ॥ 

সাত নয় পাঁচ নয় এক রাত্রির কালে। 

প্রাণের অধিক পতি খাইয়াছে কালে || 

মরা পতি লইয়া কন্যা দেবপুরে যায়। 

দেখিয়া চম্পকের লোক করে হায় হায় ।। 

* ভোরের. , ননি »* তুমি আমার জোড়া পাররায় একটি এবং বক্ছষের ছাড় । ২ খুপ-্খোপ। 
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“যখন গাইলা পিত। বেছল? ভাগান। 

ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম ||. 

কেনারাম। ২৩৩ পৃঃ 



দস্যু ফেনায়াধের পালা  বিওও 

“আছি হতে গেল এই চম্পকের বাহার । 

বাগান করিয়া খালি গেল পশসার | 

সোনার মন্দির দেখ আতন্ধাইর করিয়া । 

সন্ধ্যাকালের বাতি যেন গেলরে নিধিয়া 11 

মরা পতি লইয়। কন্যা যায় দেবপুরে । 

তাহ দেখি রাজের লোক হাহাকার করে |! 

গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে পণুপাখী। 

ছয় ভাইয়ের বউয়ে কানে “কেমনে ঘরে থাকি ।1% ১ 

(৬) 

কেনারামের জীবনে পরিবর্তন 

যখন গাইলা পিতা বেহুলা ভাসান। 

ফেলিয়া হাতের খাণ্ড কান্দে কেনারাম ॥ 

“গুরুগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি। 

শুনিয়া পাগল হইল পাঘণ্ডের প্রার্থী । 

কিবা ধন দিব গর কোন ধন আছে। 

তোমারে যে দিব ধন আইস মোর কাছে || 

ধড়া ভর! ধন আমি রাখিয়াছি লুকাইয়া | 

সাত পুরুঘ খাইব। তুমি গৃহেতে বঙগিয়া || 

মন্ঘা মারিয়া আমি কামাইয়াছি ধন। 

জীবন ভরিয়! যত করছি উপার্জন | 

সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায়। 

অন্তকানে স্বান গুরু দিও রাঙ্গা পায়।। 

১ এই (পন্ধস) অধ্যায়টি নায়ায়ণদেব, বংশীদাস, কোটীপ্য দাস, রাষগ পণ্ডিত প্রভৃতি কবির রচিত 

মদসাশ্যদল হইতে সংগৃহীত। ইছা পালা-্গায়কেরা কেনারামের প্রসঙ্গে গাহিরা থাকে । ফেনারামের 

আধ্যারিকার এরপ দীর্ঘ মনসা-মদল কতকটা অপ্রাসঙ্গিক, এই জন্য ট্হার অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ ইংরাজীতে 

দিযাছি। তষে আই গধ্যায়ের কয়েকটি ছর চত্াধতীর রচিত, সেই ছত্রগুলির প্রথব অক্ষরের লনগুখ ভাগে নক্ষত্র 

চি দিয়াছি। বধা দ্বাহলা, পরবর্তী ও পরবর্থী অধ্যায় সমতাই চল্লাবত়ীর রচনা 
৯0--5918 দু, 



১৩৪ যৈমনসিংহ-্গীতিকা। 

ভিক্ষা না করিও আর বাড়ী বাড়ী ঘুরি। 

জীবনের কামাই মত দিবাম ঘড়া ভরি |1” 

ঠাকুর কহিছে “আমার ধনে কার্য নাই। 

যে ধন পাইয়াছি আমি তোমাকে জানাই ॥ 

সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন। 

মানিকের কাছে দেখ ছিসের১ যতন ॥ 

এধন লইয়া মোর কোন কার্য নাই। 

তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কাধ্য নাই || 

ভিক্ষা করিয়া আমি পাই চাউল কড়ি। 

ভরিয়া পাপের বোঝা ডূবাই কেন তরী ।॥। 

মানুঘ মারিয়া তুমি করিয়াছ পাপ। 

জিবনাস্তে পাবে কেনা তার অনুতাপ || 

চ্টরাশি নরককৃণ্ডে রহিবে ডুবিয়া । 

যখন হানিবে যম শিরে দও দিয়া ||" 

আকাশ পাতালে কেন চাহে বারে বার। 

চেয়ে দেখে দশ দিক ঘোর অদ্ধকার | 

চারিদিক চাইযা দেখে না দেখে কাহারে । 

“থাক ফেহ দেখা দেহ এই অন্ধকারে | 

জন্িয়া না দেখছি মায় না দেখছি বাপে। 

সংসার ছাড়িয়াছি আমি কত অনুতাপে | 

কেউ না আঁছিলা মোর ডাইকা জিজ্ঞাস করে। 

কেউ না আছিল হেন শিক্ষা দেয় মোরে?। 

আগেতে মরিলা মাও বাপ গেল৷ ছাড়ি। 

বিপাকে পড়িয়া আমি গেলাম মামার বাড়ী || 

দূরস্ত আকালে মামা কোন কাধ্য করে। 

জানিয়া পরের পুল্জ ধেচিল আমারে || 

পাচ কাঠা শালি ধান কিন্ত আমার । 

কুসঙগে ম্জিয়া হইছি হেন দুয়াচার | 

ছিলে »» সীগায়। | ২ কিছত ্যুলয। 



ঈসা কেনারামের পালা ২৩৬ 

শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ। 

এতদিনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোরথ || 

এসব পাপেক় ভরা ধরা না সহিবে। 

মরিলে এ সব যদি সঙ্গে নাহি যাবে । 

পাপেতে ভূবিল দেহ আর রক্ষা নাই! 

আমারে ছাড়িয়া গেলে ধর্দের দোহাই ||" 

“অন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীর জলে। 

ডুবিয়া মরিব আমি এ না নদীর জলে ।।' 

ছাপাইয়া বহে নদী হলচ তলছ পানি। 

ভয়ে নাহি বহিয়া যায় সাউদের তরণী || 

শিঘ্যগণেৎ ডাক দিয়! কহে কেনায়াম | 

“যথায় আছে ধনের ঘড়া শীঘ করি আন ||” 

আউরাইয়া৩ নলের বন দল্যগণ যায়। 

বইয়া আনে যত ধন যে যেখানে পায়।। 

কেনারাম বলে ঠাকুর, দাড়াও নদীর পারে। 

পাপের অজিত ধন ভাসাইব সায়রে |1” 

এক ড়া দূই ঘড়া তিন ঘড়া ধন। 

একে একে দেয় সব জলে বিসর্ন | 

পাপের অজিত ধন জলে যায় ভাসে। 

তা দেখিয়া কেনারাম খলখলি হাসে ।। 

খীপ্ডা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাথে। 

বিদায় চাহিল কেনা গুরুর সাক্ষাতে || 

রক্তজবা আখি কেনা পাগলের প্রায়। 

আপন দেহের মাংস আপনি কামড়ায় || 

“কত পাপ করিয়াছি লেখাজুখ! নাই । 

আমার মতন পাপী ব্রিভুবনে লাই ||, 

ফত লোক মারিয়াছি এই খাও দিয়া। 

আপনি মরিব জাজি দেখ দাড়াইয়া 11” 

হুল ওলচ পানি »- উচ্ছানিত জলযালি । ২ শিখ্য.্ড অনুচয 

* আউরাইরা .» আন্দোলন করিয়া | 



২৬৬ নৈষনলিংহ-গীতিকা 

ঠাকুর বলেন “কেনা আর কার্ধ্য নাই। 
স্নান কইরা জাস তুমি মুজিমন্ত্র দেই | 

মিছা মায়া এ সংসার ফেউ কার ময়। 

পথিকে পথ্থিকে যেমন পথে পরিচয় | 

টাকাকড়ি খনজন সঙ্গে নাহি যাষে। 

একাকী এসেছ তুমি এক! যেতে হবে || 

মরিয়াত কাধ্য নাই শুন কেনারাম | 

দীক্ষামন্্র আজি তোরে করিবরে দান ॥। 

আজি হইতে তুমি মোর শিষ্য যে হইলে। 

তোমারে লইয়া আমি বাড়ী যাব চলে । 

এই গান শিক্ষা কর মনস৷ ভাসান। 

মায়ের নামেতে তুমি পাবে পরিব্রাণ |” 

এক দুই দিন যায় গুরু সঙ্গে থাকি! 

কেনারাম শিখে গীত পিঞ্রিরার পাখী ॥ 

আকাশ ছাপাইয়া গান যায় স্বগ পুরে। 
যৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে | 

কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি “মুক্তিতিক্ষা চাই। 

এই মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই ||! 

গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল। 

নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল ॥ 

যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়। 

তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয়।। 

বাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ। . 

শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাঘাণ | 

শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে। 

পাগল হইয়৷ যায় সেই কেনার গানে ।। 

পাঘার্প মানুঘ হইল মহাজনের ববে। 

কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে | 

বেনারায গায় গীত বরে বৃক্ষের পাতা। 

পরার প্রবঙ্গে” ভনে ছিজ ব্ংশী-নূতা | ১৮৯ 



ক্্াবত্তী 





রূপবতী 

(১) 

রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে। 
বারবাংলার১ ঘর বান্ছে ফলেশবরীর পারে ।! 

গড় খন্দর৩ রাজার লাখের অমিদারী ৷ 

হস্তী ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাটুয়ারীও | 
চুলী নাগারচীৎ রাজার রাজ্যে বাস করে। 
রস্থনচকী বাজায় তারা হাফার খানা ঘরে || 
সেইত গীত না শুনিয়া রাজা জাগে বিয়ান বেলা । 
দরবারে' বসিল রাজা সহিত আমলা || 
সভাজনেরে রাজা ডাক্ দিয়া কয়। 
নবাবের দরবারে যাইতে উচিত যে হয় ||" 

গণকে ডাকিয়া রাজা দিন স্থির করে। 
আই দিন বাকি আছে যাইতে নবাবের সরে || 
কানা চইত। উভুতিয়া তারা দৃইটী ভাই। 
পান্সী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই* || 

ঘোল দাঁড় জুইত১০ করে আরও তুলে পাল । 
পান্পীতে ভরিয়া রাজা তুলে মালামাল || 

* বারবাংল। »*বারদুয়ারী বাঙ্গাল। ঘর । কেহ কেহ মমে করেন বাহিরবাটীর বাঙাল। ঘর । 
* বারছে.০বাছিয়াছে। ী 
* গড় খন্দর ০ গড়খছি । নিষু জবিকে পুর্ববঙ্গের স্থানবিশেষে খশ (-০খানা) বলে! 
৪. পাটুয়ারী » সম্ভবতঃ পাত্রশব্দের অপমংশ, আয়া ! 

* নাগারটী যাহারা লাগর। (চর্দাযুক্ত চোলজাতীয় বাদ্যবিশেঘ) বাজার ? 
*» ছাকাগ খানা.» নহবত্শ্গহ 1 আট» আট । ৮ সরেজ্সহরে। 
» করবার». করযাস, আদেশ । ১* জাইড. বক্তা খারিয়া 
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আবের কাঁকই১ লইল রাজা! আবের চিরণি | 

আবেতে রঙ্গিয়া লইল খাড়ি আর বিউনিও || 

হাভীর দাতের পাটি লইল গঞ্জমতি মালা | 

ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা || 

খাজনা উগাইয়া৪ তন্কা লইল দশ হাজার । 

গাউইয়। বাইয়া লইল সঙ্গে এক ঝাড়।। 

উজান পানি বাইয়া রাজ! পান্সী বাইয়। যায়। 

নাগরীয়া* যত লোকে করিল বিদায় | 

দানদক্ষিণা আদি পুণ্যকাধ্য করি। 

রাণীর কাছে সঁপিয়া গেল কুলের কুমারী | 

চারি দিকে নানাগ্রাম নেহালিয়৷ দেখে। 

ফুলেশবরী উথারিয়া” পড়ে নরস্ন্দার মুখে | 

সেই নদী ছুড়াইয়া যায় ঘোড়া-উত্রা বাইয়া | 

মেধনা সায়রে পান্সী চলিল ভাসিয়া | 

ঢেউএ করে বাইড়াবাইড়ি*৯ কাছাড়১০ ভাইঙ্গা পড়ে 

এইমতে যায় রাজ। নবাবের সরে |! 

তিন মাস থাক্যা১১ রাজা, জলের উপর । 

চাইর মাসে গেল রাজা নবাবের সর ।। 

সঙ্গের যতেক দ্রব্য যত লোকজনে। 

একে একে" ভেট দিল নবাবের স্থানে | 

পৃবইয়া১২ আবের কাকই আবের চিরুণী। 
চক্ষে না দেখেছি শুধু লোকমুখে শুনি ।। 

১ আবের কাঁকই ০ আব (আড়, জন্্র হইতে), কীকই - চিরাপী * জনের চিকপী | 

₹ সাদিয়া বাজ ইয়া । * খাড়ি জার বিউনি ডালা ও পাখা। 

৪ উদ্লাইয়া - শোব কদ্ধিবার জন্য! « গঁতিইয়া যাভুইরা »- গায়ক ও বাদক । 

*» লাগরীর » নাগরিক ; নগরবাসী । * কুলের » কোলের, ছোট । 

৮ উদ্থারিযা স্উতীর্ণ হইয়া, পার হইয়া ৯ বাইড়াবাইডিস-খাত-প্রাতিখাত। | 
১৯ ফাছাড়স্মজদীয় পায় । ১, খাক্যা সথাকিয়া। ** পুরইজা স» প্লে পীর ( 
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শীতল পাটী পাইয়া তলব শীতল হইল মন। 

পাইল ভেটের গ্রব্য যত আয়োজন | 

দশ হাজার তক্কা পাইয়৷ খ্সী হইলা মিঞা | 

রাজচন্দে দিলা ঘর বাচাই করিয়া || 

নবাবের সরে রাজা আচে খুপী মন। 

ঘরেতে থাকিয়া রাণী দেখিল স্বপন |] ১-+৪৪ 

(২) 

এক দূই মাস করি বর গোঁয়ায়৯ | 
ক্স্ষপন দেখিয়! রাণী করে হায় হায়। 

বছর গোয়াইল রাণী. তবে এইমতে। 

দই বছর যায় রাণী চাইয়া! পখে পথে | 

তিন বছর গেল যদি রাজ। না আইল । 

বিপদ গণিয়া রাণীর বড় চিন্তা হইল || 

ঘরেতে কমারী কনা বিয়ার যোগ্য হইল । 

চৌদ্দ বছরের কন্যা আবিয়াইত২ রইল || 

পাড়ার লোকে কানাকানি রাণী তাহা শুনে। 

কি মতে ধরায় কহ মায়ের পরাণে || 

মুবা৪ কন্যা লইযা মায়ে একল৷ শুয়ে ধরে। 

রাত্রিদিন করে রাণা চিন্তা জারে জারে* || 

ভাবিয়৷ চিস্তিয়া রাণী কি কাম করিল। 

রাজার নিকটে এক লিখনি* পাঠাইল ॥ 

লিখনিতে লেখে রাণী যত সমাচার । 

পরথমে" পতির পায়ে করে নসস্কার || 

1 -৯ গৌকায়ল্গত হইল |. খ আবিয়াইত- অবিব হিতা | ' * ধরাগ্সস ধৈর্য ধরে। 
যৃষা খুধতী 1 * চিন্তা জারে আরেম্ল চিন্তায় জার্দরিত- হাইজ1 | 

 * লিখনি এ চিঠি । | ৭ পরখমে »« পথমে । 

81. 78959 3. পু | | 
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রাজ্োক্স আবেস্থাঁ» যত লিখিয়া! জালার়। 

কন্যার কথা লেখে রাণী করিয়া আলায়ৰ || 

তিন বছর যায় রাজ! আছত বৈদেশে। 

ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন্ বেশে ।। 

পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি। 

তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরানি || 

বিবাহের কাল গেলে উচিত না হয়। 

এমন কন্যা ঘরে রাখলে বর্মনাশ হয় || 

পত্র পাইয়। তুমি বিলগ্থ না কর। 

শীহা চলিয়া আইস আপনার ঘর || 

এই' পত্র লেখ্যা রাণী কোন্ কাম করে। 

লোক দিয়া পাঠায় পত্র মুশিদাবাদ সরে || 

এক গণক আইল তবে খুজীপুথি লইয়া । 
এই গণক আইয়া৩ কয় গণিয়া বাছিয়া || 

“ছড় পরী জিনি কন্যা পরম সুম্দরী। 

ইহার সুখের কথা কহিতে না পারি ।। 

রাজার ঘরে অইব৪ বিয়া রাজার পাটরাণী। 

স্রখেতে কাটাইব কাল কহিলাম আমি ||" 

, আর গণক বলে কন্যার চলন-চালন« ধেশ। 

যোগ্য* ভূক আছে কন্যার মাথায় দীঘল কেশ ।| 

পাশাল*খ কপাল কন্যার মুক্তা দস্তপাট৮ | 

এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে বাজাজ পাট» || 

চরণ ধোয়াইব কন্যা শতেক কিক্রে। 

দক্ষিণ দেশে অইব বিয়া ধনী সাগরে ||" 

» খআবেস্বা » অবস্থা | * আলায়ত আক্ষেপ। ও 'আাইয়া এ আলিম | 

৪ সাই» হইবে ! রি চলন-চালন ৬ গনন-তঙ্গি। * যোগ স্যুগা। 

« পাশা. বপ্রপায়, পরশ 1. ৮ ছন্যপাটদপাটি। . * পাট দিংহাশল 
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আর গণক বলে “কনা! সব সুলক্ষণ | | 

পদ্যের মতন দেখি দৃখানি চরণ | 

হাঁটিয়া যাইতে কন্যার চাপিয়া পড়ে পারা১। 

উত্তরিয়া২ রাজার ঘর করিবে পসরা” || 

পায়ের দইখানি গোছ& যেমন চিরুণী | 

এই লক্ষণ থাকলে কন্যা হয় রাজরাণী |”, 

আর গণক আইস! তবে হস্ত দেইখা* কয়। 

“ঝাটিতে হইবে বিয়া নাহি কোন তয়।। 

পদ্যের সমান কন্যার যেমন মুখখানি । 

চক্ষু দুইটা দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জনী || 

গণ্ডেতে সিন্দুরের ঝাল৷* চান্দের বরণ। 

সব্বাঙ্গ দেখিলাম তার অতি সুলক্ষণ || 

রাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাহি থা+। 

একে একে হইব কন্যা সাত পুতের মা 11” 

আর গণক বলে “কন্যার কাল চক্ষের মণি । 

ভাগামতী” হবে কন্যা হবে রাজবাণী || 

রিষ্টিতে আছিয়ে দোঘ কফোঠী ফলে ঝালা৯। 

গর দোষ আছে কন্যার কাট এই বেলা | 

উত্তম বসন জোর১৭ আর সবরী কলা১১। 

ঘৃত দূ্ধ তও্ডুল আন সাজাইয়। ডালা || 

১ পায় ০ পদ-ন্যাস, পায়ের দাগ, সমক্ড পায়ের ছাপ মাটাতে পড়ে । অলক্ষণ। মেয়েদের পায়ের 

» - ক্কথকায় সমস্ত পা ষাঁটীতে পড়ে না। তাহাদিগকে চলিত ভাঘায় “খড়ষ পেয়ে” বলে। 

২ উত্তব্বিয়া ০ উত্তরদেশীয় | ৩ পসর1- আলোকিত । 

৪ গোছ-গঠন। * দেইখ। _ দেখিয়া | 

» সালা » রক্তি্াভ। | + ধাহ্কল্যথ। ! | 

৮ ভাগ্যবতী ভাগ্যবতী | ৃ » ঝালা »” এখানে ব্যতিক্রম অথ বঝিতে হইবে । 
৯০ রো ঞ জো! ১ সবরী কল! * (পশপ্চিষবঙ্গে) চাটিয । 



২৮৪7 মৈমলপিংহ-গীতিকা। 

হাদশ ব্রান্দাণে আনি করাও ভেজন। 

গরদোঘ কা্টিয়। যাইবে ততক্ষণ || 

তীথণজলে যাইব ছিনান করাইয়া | 

আইজ যাইব গরদোঘ কাইল হাইব বিয়া 11” 

এই সব করে রাণী ভক্তিযুত মনে। 

বাড়ী আইল রাজচন্দ্র বিয়ার কারণে || ১--৬৬ 

(৩) 

ভাবিয়া চিত্তিয়া। রাজার বরণ হইছে কালি। 

রাজা নাহি করে রাজ! নাহিক ঠাক্রালী১ || 

শয়ন করিয়৷ রাজা কভু না ঘুমায়। 

উঠি বসি করে রাজা করে হায় হায় || 

তাহারে দেখিয়া বাণী পিজ্বাস। করিল । 

“কি কারণে প্রাণপতি এষন হইল |! 

তাশ্বল-চুয়া পইড়া খাকে বাটায় পড়িয়া । 

নিদ্রা নাহি যাও তুমি পালক্ষে শুইয়া || 

থালেতে পড়িয়া খাকে চিকনির ভাত । 

অনবাীনে কেন শাহি দেও হাত।। 

প্রাণের দোসর কন্যা তারে নাহি দেখ। 

একদিন কাছে পাইয়া মা বলিয়া না ডাক || 

বিঘ হইল খরবাড়ী বিঘ হইলাম আমি । 

কর্দদোঘে বিঘ হইল ঘরের নন্দিনী || 

বিয়ার কাল গেল কন্যার না কর ভাবন। 

তোমায় দেখ্যা হইল আমার নিকট মরণ 11” 

রং ৪ সং ঃ 

» ঠীক্চুরা্গী ০ রাজ-ক্ষমতা-প্রচার | 

২ চিকনির ভাতি. সক্ধ চাউলের ভাত! 



রাপবতী ০ 

“স্তন শুন কাণী আরে কহি যে তোমারে । 

| (আরে কহি যে তোমারে) 

কলিজা খাইছে মোর জলের কম্তীবে ॥ 

ধনের বাধে খাইছে মোর সব্বা্গ শরীর ১। 

শেলেতে, বিন্ধিয়া বুক হইছে দই চির২ || 

কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুমি। 

কৃক্ষণে আমার কাছে লিখিলা লিখনী || 

লিখনী লইয়া গেলাম নবাব দরবারে । 

লিখনী দেখিয়া মোরে জিজ্ঞাসা যে করে ।। 

যখন দেখিল বেটা পত্র লেখ আছে। 

ভর যুবতী কন্যা বিয়ার বাকী রইছে || 

দেশে ফিরব বল্যা৪ যখন চাহিলাম বিদায় । 

আমারে কহিল বেটা “শুন ওহে কায়।। 

শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরত জামালীৎ | 

আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী * || 

খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান | 

দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম || 

ঝাটিতি চলিয়া যাও আপনার ঘরে । 

যাবত যোগাড় আমি করি নিজপুরে || 

জাতিনাশ ধঙ্থ্বনাশ বাইচা” কাজ নাই। 

রাজত্বি ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই || 

পর্তিজ্ঞা করিয়াছি আমি মনেতে ভাবিয়া । 

“কাইল দেখবাম যার মূখ সকালে উঠিয়া || 

+ সহবাগ শরীর 2 সফল শরীর (দ্বিরুজি-দোঘপুইট পদপয়োগ) । 

« চিয়ঞ্*্াক, ভাগ। * তগযুবতী--পূর্ণ খৌবলা 
৪ বলটা -বলিয়া । ' « ছুরৎ জাষালী -- শে সুন্দরী | 

» ট্রাফুয়ালী -» শ্রেষ্ঠ পদগোৌরব | + ছ্াহেবান » গুরুজনস্থানীয়, পূজনীর । 

৮. বাইচযা » বংটিয়া | এ 



২৪৬ মৈঙ্নপিংহ-গীতিকা 

মালী ডোম আইজঙ্গ১ না করব বিচার | 

কন্যা বিলাইয়৷ দিবাম নাহিক আচার ||" 

মুসলমানে কন্যা দিতে নাহি সরে মন। 

রাজত্ব হইল আমার কর্মীবিডম্বন | 

গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি । 

এ বিঘ না ঝাড়তে পারে ওঝা ধনৃস্তরী ||, 

% ৬ সঃ সঃ 

সঃ সং রং সৎ 

এই কথা শুন্যা বাণা চিস্তিত হইল । 

বাড়ীর নফরে এক ডাক দিয়া আনিল || 

আজ রাত্রি যায় যদি অইব সবর্বনাশ। 

রাত্রি যেন থাকে সূর্য না হয় পরকাশ ॥ 

আছিল বাড়ীর বকৃসী নামেতে মদন। 

দেখিতে সুন্দর রূপ * * * নন্দন || 

হাটবাজার করে ডাকের আগে খাঁড়া । 

সুন্দর কুমার সে যে প্রভাতিয়া* তারা || 

বাহির অন্পরে ছেড়া করে আনাগোনা । 

অঙ্গেতে মাখিয়া তার খইছে কাঞ্চা সোলা || 

ডাক দিয়া আন্যা রাণী মদনের আগে কয়। 

“পুত্রের সমান তুমি না করিও ভয় ॥। 

দারুণ পরৃতিষ্তা রাজা যেমতে করিল । 

পৃৰ্বাপর বিবরণ রাণী সকল কহিল 

শুন শুন মদন আরে কহিযে তোমারে । 

নিশি ভোর কালে তুমি যাইয়ো শয়নমন্দির-দ্বারে || 

১ আইজঙ - হাইভঙ্গ, গাড়ো পাহাড়ের একশেনীর় অসভ্য অবিবাধীকে হাইজঙ্গ বা হাজাং বলা 

হয়। ইহারা পেতোপাসক্ষ । কৃ্ঘিকাধ্য, গো, মহিঘ, মেঘ ইত্যাদির পালন ও শিকার ইহাদের কাজ । অসভ্য 

হইলেও ইহারা সত্যপরায়ণ ও অহিংস । 

* ভাকের আশে খাড়াঞ্ভাক দিবাঁদারেই হাজির | 

৬. প্রভাতিযা»* প্রভাতফালীদ । ৪ ছেড়া. ছোকরা ; ছেলে। 



সাপবতী ৭৪৭ 

হকাতে তানুক লইয়া ছল কইরা ধাইও। 

মন্দির-দয়ারে তুমি গিয়া খাড়া হইও 11” 

না ভাবিল উত্তর-পশ্চিম না ভাবিল পৃব। 

কিসের লাগিয়া রাণী কহে এমন অপরপ || 

শয়ন-মন্দিরে রাণী করিন গমন। 

নিশিভোরে দয়ারে দীড়াইল মদন | 

আজল ১ কাজল মেধ আকাশের গায় । 

পৃর্ধদিকে লাল স্রূুষ উকি দিয়া চায় || 

নহবত বাদ্যি বাজে হাফারখানা ঘরে । 

পালক্ক ছাড়িয়া রায় উঠিলা সত্বরে || 

রাণী ত খুলিয়া দিল কপাটের খিল। 

মন্দির ছাড়িয়া রাঘা। হইল বাহির || 

নেউলিয়।২ রাজচজ্র দেখিল চাহিয়া । 

নফর চাহিরা আছে হুকা হাতে লইয়া || 

জলচৌকি সোণার ঝাড়ি তাতে শীতল পাণি। 

হাতমুখ ধুইল রাজা শীতল পরাণি ॥ 

মদনে ডাকিয়া রাজ] জিজ্ঞাসা যে করে। 

“কি কারণে আইলা তুমি আমার মন্দিরে |” 

“রাজার নফর আমি হুকুমের চাকর | 

আমার যাইতে সাহি' মানা বাহির আম্দর || 

বার বছর খইরা আমি করি তাবেদারীত । 

এইখামে আছি আমি হইয়! শিরের পরী৪ ||" 

কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কেবা বাপ মাও । 

পরিচয় জানত্তে রাজা নফরে জিগায় « || 

নঃ মঃ সঃ রঃ 

» আজম » ইতন্ততঃ বিক্ষিগুতাষে অলে-ডক্গা | 

হু নেউলিয়া ০ ফিরিয়া ৬ তাবেদারি » হুম পাপন । 

৪ শিষ়ের পরী - শিওরের প্রহরী । * জিগায় -” জিদ করে । 



৭8 মৈমনসিংহ-শদিতিকা 

পরিচয় পহিয়া সাজা সানশ্গিত মদ । 

বিবাহ-কারণে করে মঙ্গল আয়োজন || 

শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল । 

শুভ লগ্র পাইয়া রাজা কন্যাদান দিল ।। 

বযতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম ৯1 

জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দি গ্রাম || 

(তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠাস্তর ) 

রাজা বলে “রাণী আমি যুক্তি স্থির করি। 

নবাবে না দিলে কনা না খাকবে জমিদারী 11২ 

জয়পুর সর দিব দরিয়ায় ভাসাইয়া | 

গর্দান লইবে আসি পাঠানে বাদ্ধিয়৷ || 

কন্যার লাগিয়া মোর ঘটিল জঞ্জাল । 

এই কন্যা হইল মোর পরাণের ফালু ৩ || 

জাতিনাশ ধর্শনাশ গো বাণী উপায় না দেখি। 

আখরির দিন* গেল আর নাহি বাকি ।। 

এই দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে। 

পাঠাইতে হইবে কন্যা তাহার অন্দরে | 

বিঘ কি খাওয়াইয়া মারি আগুন আলাই। 

কোন্ দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই |! 

আয়োজন কর রার্ণী পাঠাও কন্যাকে । 

গলায় কললী বান্ধ্যা আমি ভুবিব সায়রে |1"? 

এই কথা শুন্যা রাশা কোন্ কাম করিল । 

মমেতে ভাবিয়া রাণী যুক্তি স্থির কৈল।। 

» নাই তা মাধ. নান খারিয়। শেঘ করা যায় না| 

* সবাষে --- জঙিদারী _ অঙিদারী আর থাফিবে না। 

৬ ফাজুজ্যাগলের কাধ । লৌহানিদ্মিত অন্ভাগ, এখানে লৌহের শেল-বির্েধ । 

৪ আগছিগ দিল ০ নিছিউ দিন! 



দ্বপধতী 0. ২৪৯ 

ধাড়ীর নফর ছিল মদন তায় নাষ | 

দেখিতে সুন্দর বড় রূপের কাঠাম৯ || 

পূজার কুল তুল্যা আনে ডাকের আগে খাড়া । 
দেখিতে সুন্দর দূপ আসমানের তার! | 

জাতি না তাবিল রাণী কুলমানের কথা। 

এই মতে ছাড়ে রাণী কন্যার মমতা ॥ 

ঘরে থাকা রূপবর্তী এতেক না জানে। 

নিশিকালে গেল রাণী তার বিদ্যমানে || 

পালক্কে ঘুমায় কনা চান্দের সমান। 

দেখিয়া সুন্দর কন্য। মায়ের কান্দিল পরাণ || 

আবরণ কপোতী মায়ের হৃদয়ের নলী২। 

কেমনে উড়াইয়া দিব খোপ কইরা খানি | 

“উঠ উঠ রূপবতী আথি মেল্যা চাও। 

শিয়রে দাড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মাও || 

উঠ উঠ কন্যা আরে দেখ চক্ষু চাহিয়া । 

নগরে আগুন লাগল তোমার লাগিয়া || 

তোমার লাগিয়া বাজা জলে ডূইব্যা মরে। 

তোমার লাগিয়া আমরা যাই বনাস্তরে 11" 

শ্বগু দেখে রূপবতী মায় কাইন্দা জার৩ | 

নগর জুড়িয়া উঠে ক্রন্দন হাহাকার || 

স্বপন দেখিয়া কন) উগিয়া বসিল। 

_ শিয়রে দীড়াইয়া মায় কান্দিতে লাগিল || 

“কি কারণে কাল মাগো কও কও শুনি। 

পরাণে না সয় দেখ্যা তোমার চক্ষের পাণি || 

কিবা অপরাধ আমি করিয়াছি পায়।”' 

শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে জভাগিলী মায় | 

১» ঝাঠাবস্প্রতিমা। ২ নলী-বক্ষের হাড়। 

* জার» জর্জরিত, জব্লনূ ! শী হাল বে জা দিতে তে অক 

ইরা, দিয়াছেন । : 
।:8৯৮396 উিন। 



১২:৫৮, 

& কপালেরে দোঘ্ি ০ কপালের দোখ দেই ! 

মৈমনসিংহ-গীতিকা 

“তোর দোষ নাইলে কদ্যা কপালেরে দোখি১ | 

বিধাতা করিল €যারে এমন নৈরাশী || 

শীতল মন্দিরে মোর লাগিল আগুনি। 

আর লা দেখিব তোর চান্দসুখখানি || 

আর না শুনিব তোর মূখে মা মা বুলি। 

পোঘনিয়া পংখ্ী২ মোর কাটিল শিকলি ||" 

(ততীয় অধ্যায় পাঠান্তর-সহ ৯০--৪৮ 5 ১৩৮) 

(৪) 

না গাইল বিয়ার গীত ন। হইল আচার । 

পুরীতে ন।৷ দিল কেউ মঙ্গল জোকার” || 

পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ না! মাগিল মায়৪ | 

বিয়ার হলদি না মাখিল কন্যার গায় | 

জল না ভরিল কেউ না গাইল গান। 

শোকেতে কান্দিয়৷ মরে মায়ের পরাণ || 

আন্ধাইরাৎ নিঝুম রাতি আশমানে জলে তার | 

মদন আসিয়। দয়ারে হইল খাড়া || 

লাজেতে গলিয়া পড়ে কন্যার মাথার কেশ। 

আস্তে ব্যন্ডে টানিয়া কন্য। পরে নিজ বেশ ॥ 

না আসিল পুরোহিত কুল আঅচিরণ। 

নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমপ ণ॥ 

লইয়া কন্যার হাত মদনেরে দিল । 

কেহ ন। জানিল মায় কন্যা সমপিল ॥। 

কেহ না দিল তায় মঙ্গল জোকার । 

বিবাহের গীত হইল ক্রন্দন হাহাকার || 

২ পোঘনিয়া পংখী- পোথা পাখী। 

* মোফার-্জয় জয়কার হইতে ; উলগুধ্বনি | 

লোহাখ লা মাগিল মায়» সোঙাগ-মাগ। 'বিবাহকালীন স্্রী-আচারবিখেঘ 1 

আছ্ধহির। 5 জন্ধকার। * চলিয়া পড়ে-্এধাইির। পড়ে । 



' ক্কাপবর্তী ৮১ 

চস্্রমূর্যা সাক্ষী হইল মায় কাইন্দা মরে। 

হাতে হাতে সমর্পণ করিল বিয়েরে | 

০ ঞ্ সঃ 

“শুন শুন মদন আরে কহি যে তোমারে। 

মায়ের দূলালী কন্যা দিলাম তোমারে ॥ 

বংশের পরদীম্১ মোর একমাত্র ঝি। 

তারে সমর্পণ কইলাম আর কৈবাম২ কি।! 

ছিঁড়িয়া বুকের নলী৩ দিলাম তোমারে | 

পোঘা পাখী দিলাম আমার তাঙ্গিয়া পিগ্ররে || 

বনে থাক জলে থাক রাইখ৪ মায়ের কথা । 

এই কন্যার মনে তুমি নাহি' দিও ব্যথা || 

সুখে রাখ দুঃখে রাখ, তুমি প্রাণপতি। 

তুমি বিনে অভাগীর নাহি অনা গতি ||” 

মায়ে কান্দে ঝিএ কান্দে কান্দি জারজার ৷ 

গাছের ডালে বসি কান্দে পবন পক্ষী আর |! 

সঃ সঃ সঃ সঃ 

নিশিরাইতে ডাক্যা মায় মাঝিমাল্লা আনে। 

নগরীয়া লোক তাহা কেহ শাহি' জানে | 

পুরের মাঝি কানা চইতা এক চক্ষু কান। 

তাহারে করিল মায় ধনরয় দান || 

রূপবতী কন্যা লইয়া উঠিল ত্বরিতে। 

ঝি-জামাইয়ে রাণী বিদায় কৈল এইমতে | 

নিশিরাইতে বাইয়। তারা যায় তরীখানি। 

পাল টাঙ্গাইয়াধ চলে তের বাঁক পানি | 

১ পর্দীম» পর্দীপ। ২ কৈথাম সত কহিব। 

ও মুখের নলী স্খুবের হাড়। ৪ রাইখ - রাখিয়ে।। « টাঙ্ষাইয়া --খাটাইয়া 

* তের বাক পালিস্নঙী শ্বালে স্থানে মোড় ফিরিয়া যায়, তাহাকে নদীন্গ বীক বলা হয়। এইরপ 

সেরা বক্ষ অতিজরষ করিয়া চৈতার দৌক। চলিয়াছে। 



২৫৭ নৈমনলিংহ-গগীতিকা 

চৌদ বাকের মাথায় গিয়া বাত্রি ভোর হইল । 

সেই খানে গিয়া কানা তরী লাগাইল* | 
“রাণীর ছক্ম বলি ওন চরনদার* | 

রজনী হইলে তোর বিদায় আমার |” 

গাও-গেরাম নাই কাছে অলছতলছতও পানি। 

বনে ডাকে বাধ-ভালুক জলে কন্তরিণী || 

সেই খানে দুই জনে বনবাস দিয়া । 

দেশের ভায়৪ চল্ুল চইতা তরীখানি বাইয়া ॥ 

রঃ সঃ সঃ ্ 

“বাপে বাড়ীর পান্পীরে কোথায় চল্যা যাও। 

মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও || 

মায়ের আগে খবর কইয়ে! দৃখিনী বিএরে। 

মাঝিমাল্ল দিয়া গেল এই ন! বনান্তরে | 

বাপের আগে কইও খবর অন্য ফেহ নাই। 

বনেতে পড়িয়া কেমনে জীবন গোঁয়াই | 

চলিতে চলিতে পান্সী আর দেখা নাই। 

বনের হরিণ যেমন বনেতে বেড়াই | 

শুন শুন পবন আরে যাও মায়ের আগে। 
বপবতী কন্যা তার খাইছে জংলার বাঘে 1” 

“না কাইন্স না কাইন্দ কন্যা কান্দিলে কি হয়। 

বিধাতা লিখ্যাছে বল কোন্ জনে খণায়।! 

শিরে কইলে* সপাধাত ওঝার কিবা করে। 

কর্মদোষে আমরা দুইজন আইলাম বনাস্তরে | 

দেবের নৈবেদ্য করে কৃষ্ণরে ভোজন। 

তার লাগিয়া কন্যা তুমি করিছ ক্রন্দন || 

* জাঁগাটল » ভিড়াইিল। ২ চয়মদার ০০ খারোহণ । 

* .অরহৃতলহ*- উচছ খল রঃ ৪ ভায়-্পৃতি। | 
« খাইছে .খাইয়াছে। *» বাইধে ০০ ফার়িলে? 
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“* কাঙালীয়া জাঙ্গালীয়। তাঁর! দৃইটি ভাই । 

জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্ষ্য নাই |” 

রূপবতী, ২৫৩ পৃঃ 



কগষতী হও 

আমিত চণ্ডান কল্যা তুষি গার পামি। 

না ধরিব না ছইব তোমার চরশখানি || 

কিদায় দিয়াম বনেধ কল তিয়াঘে১ দিয়া পানি। 

গাছের পাতা পাইড়া২ দিয়া করিব বিছ্বালি৩ || 

রাজার দূলালী কন্যা মাহি জান কেলেশে। 

একলা কইরা কেমনে তুমি থাকৃষা বনবাসে ॥ 

বনের দোসর সঙ্গী আমিত নফর 1” 

কথা শুন্যা কান্দ্যা কন্যা করিলা উত্তর || 

“শুন শুন প্রাণপতি কই যে তোমায়। 

তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায়। 

বনে জঙ্গলায় থাকি তুমি মোর ম্বামী। 

তুমি বিনা অন্য কারে নাহি জানি আমি || 

এতেক করিল বিধি কপালেরে দোঘি ! 

আমার লাগিয়া বন্ধু তুমি বনবাসী ||” ১---৭৬ 

(৫) 

কাঙ্গালীয়৷ জাঙ্গালীয়া তারা দুইটি ভাই। 

জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্য নাই । 

কোমরে বান্ধিয়া ভোলা« হাতে লইয়া জাল। 

নর্দীর কিনারে ধূরে সকাল বিকাল || 

ঘূরিতে ধুরিতে তারা এইখানে আইল । 

রূপবর্তী কন্যার সঙ্গে বনে দেখা হইল ॥ 

দুই ভাইয়ের তিন বিয়া পুভ্রকন্যা নাই। 

ঘরের যে ঝড় বউ নাম তার পুনাই।। 

» তিরাছ-তুকা | * পাইড়া »পাতির । 
* নিছাবি-* বিছান! *$ কেল্সেশে্ কেশে। ভোলা » ব্যাখা । 



১০৩০] মৈষনসিংহ-শিতিকা। 

“পুনাই ' পুরাই” লি কাক্গালীযসা ভাকে । 

ঘরের বাহির হইন্সা পুনাই চাইয়া তবে দেখে ।। 

আচানক১ পুর্থ এক সঙ্গে তার লারী। 

জিলিয়। চান্দের ছটা যেন হপরী || 

লক্ষাশর সমান লূপ সব্বসুলক্ষণ ৷ 

পনাই বলি কাঙক্গালীয়া ডাকে ঘনধন 11 

“সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম বিফলে ৷ 

কানপনা২ না পাইলাম আজি নদীর জলে ।। 

পঙ্ছে পাইয়া লক্ষী টকাইয়া৩ আনি । 

যত্ম কইরা এই ধন পাল নিয়া তুমি 11 

পুব্রকন্যা নাই পুনাইর বড় দূঃখ মল। 

কন্যারে দেখিয়া পুনাইর আনন্দিত মন || 
কার কন্যা কেবা বাপ কোথা তোমার বাসা ॥ 

একে একে যত কথা করসে জিত্ঞাসা || 

একে একে যত কথা জিজ্ঞাসয়ে আর । 

“সঙ্গেতে পুর্ব দেখি কি হয় তোমার 11? 

“নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই । 

জলের শেওলা-সম ভাঁসিয়৷ বেড়াই || 

কপালের দোঁঘে হইযসাছিলাম বনবাসী ! 

দঃখেতে পড়িয়া কাটাই যত দিবানিশি || 

দৈবযোগে দেখা হইল তোমাদের সনে। 

স্থান মানি ধর্মের মাওগেো তোমার চরণে 11” 

» আচানক 7. অপন্গিটিত, আশ্চধ্য ॥ 

২ 'ফানপনা সু স্রাতি ক্ষুদ্র একজাতীয় মাছ । 

ও টকাইয়। ০০ কুড়াইর! ॥ 



পোলা নাই পুরি১ মাই পুনাইর শুষ্য ভ্রিসংসার | 

পুত্রকণ পাইল পুনাই ভ্রিজগতের .সার || . 

্ঃ সঃ নং » 

(৬) 

“শুন শুন প্রাণগ্রিয়া কই যে তোমারে । 

পক্ষকালের জগ্য বিদায় দেও ত আমারে |] 

ছয় বচছর কাটাইলাম তোমার বাপের. কাছে। 

আমার বাপ-মাও কি প্রাণে বাচ)। আছে। 

একবার দেখ্যা আইয়াম্* তাদের মুখখানি । 

কিছু কালের জন্য কন্যা মাগিগো৷ মেলানি ||" 

দিশা--- ভ্রমররে নিশ! যায় বইয়া । 

“ কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আখি। 

কোন্ বিধাতায় গড়ছে তোমায় কইরা বনের পাখী || 

শুন শুন ভ্রমররে আমার মাথা খাও । 

উদ্দেশ করিয়া দেখ বন্ধুরে নিও পাও || 

এক পক্ষ চল্যা গেল মরা চাঘ্ জীয়ে* | 

কেন ন৷ আইল বন্ধু কিসের লাগিয়ে | 

আর পক্ষ যায় বন্ধুর পথপানে চাইয়৷ | 

অভাগীর কথা বন্ধু গেছে কি ভুলিয়া || 

পশ্থের পানে চাইয়া থাকি বন্ধুর লাগিয়া | 

চক্ষে ঝুষে মাকড়াসা* জান্ধার লাগিয়া || 

১ পোলা ৪০ পুত্র, পুরি »« কন্যা | ২ দেখ্যা আইয়াম - দেখিয়া আসিব ॥ 

৬ উদ্গেশ - অনুসগান | ৪ নিম্কিনা। ! 

* ভণিয়ে- জীবিত হয় | 'মরা চান জীয়ে - শুরুপক্ষ দেখা দিয়াছে। : | 

» াকড়াস। » মাকড়সার জাল, ক্ষ 'অবিশ্পু চোখের উপর গড়িয়া সাকড়সার জালের নত দেখাইতেছে। 
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তুলিযা১ গাখিলাম সালা মালা হইল বাপি! 
এমন বৈবনকালে বন্ধু হইল বৈদেশী | 
রাইত যায় আমার আশে দিনে আইব বলি । 

পছের পানে চাইয়া থাকৃতে চক্ষে পড়ে বালি ।।” 

এইমত কান্দে কন্যা সকরুণ মন। 

ওদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ || 

রাজা যে মারিল ডঙ্ক! সহরে বাজারে । 

যেজন ধরিয়া দিবে তার দৃঘমনেরে | 

জাতি নাশ কৈল দৃঘমন কূলে দিল কালি । 

দঘমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি || 

চুটিয়া চুটীৎ গাইল মালাবতীর ঠীই। 

তোমার পোয়ামীরে ধইর) নিছেধ আর রক্ষা নাই | 

শিরেতে পড়িল বাজ বকে পড়ে হানা। 

ভূমিতে পড়িয়। কান্দে রূপবতী কন্যা | 

সঃ সঃ মং সঃ 

“শুন শুন পুনাই ধর্্ের মাও গো 

(ছাইড়া দে+*)। 

কি শুনিলাম কানে ওগো,কি শুনিলাম কানে 

(ছাইড়া দে) ॥ 
রাজার ঘরে জন্ম লইয়া হইলাম বনবাসী 

আর কারে ব! দিব দোঘ কপালেরে দোঘি গো 

(ছাইডা দে)। 
নিশিরাইতে সঁপ্যা* দিল অভাগিনী মাও 

ভাব্যাচিন্ত্যা আন্ধাইর পথে বাড়াইলায় পাও গো 

(ছাইড়া দে)।। 

১ তুলিয়া» ফুল তুলিয়] | ৎ দিবে আাইব ধলি-্দিনে আগিবে বলিঝা | 
৮ চুটিয়। চটী. (1) ট নিচ্ছে নিয়াতছে। 

.চন্থাইড়া দে ছাড়িয়। দেও। « অপ স্ ঈঁপিরা। সমর্পণ কনিরা। 



দ্ষপবতী ৪৭ 

পইড়া রইল দালান কোঠা যত দাসদাসী 
বন্ধুরে লইয়া আমি হইলাম বনবাসী গো। 

( ছাইড়া দে )। 

দৈবযোগে ধর্ধশপিতার সনে হইল দেখ! 

অভাগিনীর ভাগ্যে বিধি সুখের পাইলাম দেখ। গো 

(ছাইড়া দে)।। 

ম! ভূললাম, বাপ ভুললাম, ভুললাম বাড়ীঘর 

এই ছিল কর্মের লেখা আপন হইল পর গে! 

( ছাইড়া দে)। 
বানাইয়৷ পানের খিলি ভুল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গো৷ 

(ছাইড়া দে)।। 

জালাইয়া ঘির্তের বাতি একদিন ন! দেখিলাম 

_বদ্ধুর চাল মুখ গো 
ফালাইয়া৯ শীতল পাটি না শুইলাম বন্ধুর পনে গো 

( ছাইড়া দে)। 
দুই দিন না বঞ্চিলাম সুখের গিরবাস২ 

বর্ম ফেরে অভাগিনী হইল নৈরাশ গে৷ 

( ছাইড়া দে)॥ 

গাখিয়া পুম্পের হার একদিন নাহি দিলাম বন্ধুর গলে গো! 
রীধিয়া চিকণের ভাত তুইল্যা ন৷ দিলাম বন্ধুর মুখে গে! 

( ছাইড়া দে)। 
দেইখ। আপি ধর্শের মাও গে ছাইড়া দে | 

» ফালাইয়। - পাতিয়া। 

ৎ গিরবাস-্ গুহবাস ! 

38618 পা 



২৫৮ মৈমনসিংহ-গীতিকী 

পর্বোধ লা যানে কল্যা পুসাই বুঝায় 

যতই বৃধায় কন্যা কয়ে হায় হয়ি। 

নূপবর্তী ধঘলে মাও 

ধন্বি তোঁমাস পূই পাঁও 

আমারে লইয়া চল যাই | 

বেখানেতে গেছে পতি 

অইবাম১ মরণের সাথী 

জীবনে আমার কার্য লাই ॥ 

মনে মনে দূঃখ পাইলাম 

একদিন না বঞ্চিলাম 

করিলাম পতি সঙ্গে ঘব। 

দমন হইল বাপ 

চিত্তে মোর দিল তাপ 

মাও বাপ হইয়া হইল পব|। 

বি খাইয়া মরবাম২ গো আমি 

যদি না দেখাও স্বামী 

গলেতে তুলিয়া দিবাম কাতি।'" 

পুনাই ধুঝাইয়া কয় 

এ বড় বিঘম হয়, 

বইল্যা কইয়।৩ পোহাইল রাতি ॥। 

প্রভাতে উঠিয়৷ পুনাই কোন্ কাম করে। 

নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাজাইলারে || 

জাঙ্গাইলা৷ আনিল পান্দী যাটেতে লাগায় । 

কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায়।। 

দরবারে বইসাছে রায় পাত্রমিত্র লইয়া । 

দরবারের ঘরে পুনাই খাঁড়া হইল গিয়া || 

৯» অইবামস্ হইব! & ৎ মরবাম ০" বরিব 1] 

ও হ্ট্লযা কইয়া 2 বলিয়! ফহিরা | 



রপ্ত ' ২৪৯ 

কাঙ্জালীয় জাঙ্গালীয়া পাছে দুই ভাই। 

পর্থমে দরবারে দিল ধর্দের দোহাই || 

রাজার দোহাই দিয়া পুনাই যোড়হাতে কয়। 
“এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয়।। 

কোন দোষে জামাই মোর বন্দীখানা ঘরে। 

কিসের লাগিয়া তুমি আন্যানছ তাহারে |1"* 

পাত্রমিব্রগণ তবে পুনাইকে জিজ্ঞাসে। 

“কার জামাই কোথায় ধর আইল বল্দী-বেশে 11" 

পুনাই কান্দিয়া কয় “বড় দুঃখের ঝি। 

তাহার দুধের কথা কহিবাম কি।॥ 

শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমারে । 

পালিয়া পংখিনী কও কেবা মারে তীরে ॥ 

শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমায়। 

ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায় ।। 

বাগোয়ান১ লাগাইয়া বল কেবা গান কাটে। 

পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার ঘটে | 

নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান। 

সেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান || 

জামাই কন্যার কহ কিবা দো আছে। 

স্বামী হারাইয়া কন্যা কি রকমে বাচে।। 

পাগলিনী হইয়া কন্যা জল ডুবতে চায়। 

বাউরা২ কন্যারে তোমার ধইরা রাখন দায় ।। 

আমার কথা রাখ্যা যাও বন্দীখানা ঘরে । 

আগে কেনে বিয়া দিলা মারবা যদি পরে ।। 

বনবাসী হইল কন্যা ছিল পরের ঘর। 

সাও বাপ হইয়। তোমরা কেনে হইলা পর 1)" 

১ বাগান ০ ঘাগান। ২ বাতির » পাগলপ্রার। 



২৬১০ নৈষনপিংহ-গীতিক। 

গালি পাড়ে পুনাই শুনে সতাতন। 

রাজার হইল যনে কনার বদন || 

সকরণ-মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে। 

পাত্রমিত্র জনে রাগ বুঝাইয়া বলে॥ 

রাজার আদেশে হইল বিল্লার আয়োজন। 

বন্পীখানা হইতে মুক্তি হইল মদন | 

হাতী ছিল ঘোড়া ছিল আর জমীবাড়ী। 

জামাই কন্যায় লেখ্যা দিল বাড়ীর জমীদারী | 

বাড়ীতে বাদ্ধিয়া দিল বারদুয়ারী ঘর। 

রূপবতী লইয়। জামাই যায় নিজ ঘর।। ১৮১৩৭ 



কঙ্ক ও লীলা 
(১) দামোদর দাস 

(২) রঘুহৃত 
৩) শ্রীনাথ বেনিয়া এবং 

(৪) নয়ানটাদ ঘোষ প্রণীত 





ন্করত ৩৪ ভলীনল। 

দামোদর দাসের বন্দন! 

গোলক বৈকৃষঠপুরী প্রথমে বন্দনা করি 

তার মধ্যে বন্দি নারায়ণ। 

পদ্যযোনি বন্দি গাই . যাহা হইতে অলা পাই 

যেহি দেব স্মজন-কারণ || 

কৈলাস পর্বত যথ৷ শিবদুর্গা বন্দি তথা 

তাহে বন্দুম কান্তিক-গণপতি। 

সবর্ব দেবদেবীসার তাহার সঙ্গেতে আর 

যোগমায়া লক্ষশি-সরন্বর্তী || 

তারপর বন্দি আমি হরশির়ে মন্দাকিনী 

যাহা হইতে পাপীর উদ্ধার । 

অস্তকালেতে যান একবিন্পু কৈলে পান 

মহাপাপী যায় স্বগণস্থার || 

পরেতে বন্দন৷ করি কৃবের যষের পুরী 

ইন্দ্র আদি দশ দিকপাল । 

রাত্রদিবা ভেদ নাই চন্দ্র-সূর্যায বন্দি গাই 

অস্তক বন্দিনু যমকাল 11৯ 

তেত্রিশ কোটি দেবগণে বন্দি গাই তার সনে 

যুনি বন্দুম ঘাইট হাভার । 

বাপ-মায় বন্পি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই 

ভদ্ষি রস্ম সাখনের সার ।। 

১ আন্তক --” বসান কালের অন্তক (কাজাক) যষকে বন্দনা করি ! 



২৬৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

বন্দিনু পাতালপুরে সপণরাজ বাসুক্ষিরে 
বস্সমতী খান শিরে স্থিতি । 

সরল ত্রিপদী ছন্দে দামোদর দাসে বন্দে 

সভা-পদে জানায় মিনতি || 

নয়ান চান্দের বন্দনা 

চার কোণ। পৃথিবী বন্দম বন্দুষ তরুলত! 

উপরে আকাশ বন্পুম লীচে বস্মাতা || 

পিতা বন্দুম মাতা বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই। 

ঘা হৈতে সুহদ এই ব্রিভুবনে নাই || 

চক্দ্রসূর্যয বন্দি গাই জগতের আখি । 

যাহার প্রসাদে আমি রাত্রদিবা দেখি || 

সাগর-পব্বত বন্দুম জলে বন্দুম মীন । 

সভার চরণ বন্দি গাই আমি দীনহীন || 

রঃ সৎ সং সু 

সরস্বতী মায়েরে বন্দুম যোরি দই কর। 

যার হতে পাইনলু এই দেবের আসর || 

তুমি যদি ছাড়ো মাগো আমি না ছাড়িব। 

বাজভ্ত ন্পূর হইয়া চরণে লুটিব || 

শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি জানি আমি অন্ধমতি । 

নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি 1! 

ফু রঃ ম ঞ 

সভাপতির চরণ বন্দি লয়ান চান্দে কয়। 

দুর্লভ মনুঘ্য জন্ম হয় বা না হয় 1) 

১ হয় যা না হয়ত পুনরায় লাভ হয় কি-স। পঙ্গেছ । 



কক ও লীলা ২৪৫ 

শিবু গাইনের বন্দনা 

পৃর্ব পূর্ব পঁঙজিতেন্নী রচিলেন গান | ' 

তাদের চরণে আমার সহ প্রণাম ।। 

গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী 
সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল-কড়ি ॥ 
ইনাম বকৃসির় কিছু সভাপদে চাই। 
কর্মকর্তার কাছে একখান নববস্ত্র পাই ॥। 
ভাল মন্দ নাহি জানি না! চিনি আখর। 

সরস্বতী মাগে। মোর কণ্ঠে কর ভর। 

জিহ্বাতে বপিয়া মোর তুমি গাও গান। 

তোমার চরণে মাগো সহ প্রণাম || 

খোল-করতাল বন্দুম বস্ত্র যত ইতি। 
ওন্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি || 

শিবু গাইন নাম মোর আতশুজিয়। বাড়ী । 

সভার চরণে আমি পরিচয় করি।। 

3%-৮8915 



২৬৬ মৈষনপিযহ গীতি 

লীল!র ঝরমাসী আরব 

এইমতে বন্দনা-গীত অবশেছে থুইয়া। 

লীলার বারমাসীর কণা শুন মন দিয়া || 

(১) 

কঙ্কের জন্ম ও পিতামাতার স্বৃত্যু 

দিশ!---দ্লত মনুষ্য জন্ম আর হবে না। 

বিপ্রপূুরে১ই ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 

ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পালন ।। 

গুপরাজ নাম তার ভার্ষযা বস্গুমতী। 

পতিবতা সেই নারী অতি ভক্তিমতী || 

সারাদিন ভিক্ষা মাগি দ্য়ারে দ্য়ারে। 

সন্ধাকালে ফিরে বিপ্র আপনার ঘরে || 

এইষযতে নিতি যাহা করয়ে অর্জন । 

ইতে কোন মতে করে জীবনধারণ || 

সংসারেতে ভাধ্যা ভিন্ন কেহ নাহি ছিল। 

কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল || 

কেমনে পালিবে পুত্রে না দেখে উপায় । 

কেউ নাহি চায় পুত্র কেউ নাহি পায়।।২ 

ঙঃ 

ষঃ 

সাটিয়ারা৩ দিনে তাল পাতায় লিখিরা | 

কষ নাম রাখে মাতা আদর কবিয়া || 

১ বিপ্রপুর এই স্থান এখন বিপ্রবর্গ দামে পরিচিত । 

২ কেউ --- পার স্ত কেউ পুত্র কামনা করে না, বির না াতাত লন 

ও সাটিয়ার) হও খতীয় দিলে । 



ফগ্ ও লীল। ৬৭ 

ছয় না মাপের শিশু হইল যঙ্গন। 

দারুণ রোগেতে হইল মাতার নরণ || 

ভার্ধযার লাগিল বিপ্র পাগল হইয়া ফিয়ে। 

কেব। রাখে শিশু পৃত্রে কেধা ভিক্ষা করে।। 

চিস্তা্রে গুণরাজ মৈল অবশেষে । 

কপালেব লিখন এই কছে নয়ান ঘোঘে || 

দিশা--মা ভুই কোথায় রইলে গে তোর বালক সায়র়ে ভাসাইয় | 

খাক্রা১ বলিয়া ফেউ নাহি লয় ফোলে। 

সংসারেতে কেউ নাহি শিশুরে যে পালে। 

সঃ মং ক সঃ 

(২) 

মুরারি চণ্ডালের গুছে কষ্ 

মুরারি নামেতে এক চগ্ডাল স্ুভান | 

শিশুরে দেখিরা তার দুঃখী হৈল মন॥ 

কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে আনে। 

চণ্ডালিনী পালে তারে পরম যতনে ॥| 

নিজ পুত্র তেঁই২ স্সেহ করে দুইজনে। 

মুরারিরে বাপ বলি শিশু মদে জানে | 

কৌশল্যারে ডাকে কষ্ক জননী বলিয়া । 

জনকজননী পূন পাইল ফিরিয়া ॥ 

বাঙ্ধণকমার হৈল চগ্ডালের পুত। 

কর্মফল কে খণ্ডার কহে বহুন্ুত | 

৬ ৬ সং রঃ 

পঞ্চ লা বলয়ের পিশ হৈল হখন। 

তেয়াখিয়াও অবে মৈল চগ্ডাল সুজন || 

* খাঙারা ০ খেক্ষো। যে বাদুষ খায় । * হেই. লেইরপ, যেন | - ৩ তেযাখিযা . ভিদোছযুক । 



মৈনসলিংহ-গাতিকা 

পতির লাগিরা ক্ষান্সি দিহসন্মজ্নী | 

অনাহারে অনিদ্রায় রে চগ্ালিনী | 

যে ডালে ভর করে সেই ডাজি যায়। 

ফেমলে বাচিধে শিশু কি হইবে উপায়।! 

দিবানিশি চঙালের শাশানে পড়িয়া | 

দৃই দিন গেল কেবল কাল্দিয়া কালিয়া || 

কেহ নাহি হাত ধরে নেয় ফিরে ঘরে। 

ভাত পানি দিয়। কেউ জিজ্ঞাসা ন। করে| 

বিধির বিচিত্র লীলা কে করে খণ্ডন। 

কা সাধা মায়ে বদি লাখে নারায়ণ ।। 

(০) 

গরগের আলয়ে 

দিশা--আমার না হৈল মরণ । 

কাল্গিতে কান্দিতে আমার গো যাইল জীবন | 

গণগর নামে ভিল এক পঙ্ঙত ব্রান্ধণ। 

শিঘ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন | 

পরম পণ্ডিত তিনি ধর্ছ্টে বড় জ্ঞানী । 

সব্বশান্তে জুপত্ডিত লোকে কয় শুনি ।। 
দেখিয়া শ্বাশানে শিশ যায় গড়াগড়ি । 

হাত ধরি উগ্ভাইল গিয়া তাড়াতাড়ি | 

লশামাবলী দিয়া শিশুর বয়াদ মুছায়। 

সঙ্গেতে লইয়া কক্ষে লিজ ঘরে যায়।। 

দেখিয়া গায়রে দেবী সুখী হৈলা নে। 

পুত্রহীন। পুত্র পাইল মাঁত। মাঁতৃহীনে |1১ 
র . 

৯ পেহীথা * -- হীলে এ পুরহীলা অনলী পুত্র পাইলেন ও খাতুহীন হালক না'ত। পাইল । 



কাছা ও লীলা | ৭৩১ 

গোপাল কাখিল লাম গায়ত্রী জ্মলী 

ল্লেহভন্গে খাওয়ায় কে ক্টীর-সর-নলী ৷: 

সেই দিন হইতে কষ্ক উঠিয়। প্রভাতে। 

লইয়া গর্গের বেনু চরায় মাঠেতে ।। 

সন্ধ্যাকালে গাভী লইয়া কিরে কন হয়ে। 

লিকায় তুল। দুক্ধকলা খাওযায় কক্ষেরে || 
০ নঃ ঙঃ ফা 

নরম ব্বভাঝ তার সুন্গর যরতি। 

আচার বেভারে১ কক্ষের সুখী সবে অতি।। 

বড় বৃদ্ধিনস্ত কষ্ক বাখানি তাহারে । 

মুখে মুখে সিলুক২ কত শিখিল অস্তরে || 

দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হইল ভারি। 

দশ না বংসরের কালে হাতে দিলা খরি || 
আদরে যতনে কক্ষের সুখে দিন বায়। 

লেখাপড়া করে আর ধেনু যে চড়ায় ॥। উই 

(8৪) 

বিপদের উপর বিশদ 

দঃখিতের দুখ না যায় বিধি হৈল বাম। 

বরাতের ফেরে হায় হৈল কোন কাম || 

গায়ত্রী জননী মৈল শীতলা রোগেতে। 

কঙ্ছের কপাল মন্দ কয রঘ্স্ুতে | 

দিশা---আমার দুঃখে দুঃখে গেল দিন। 

দয়া কর দয়াময়ী জেনে দীলহীন | 

দ৫খেনক্ লাশিয়া গোপাঞ্ডি রাখিলা পরাণি। 

বাঘে তৈদে লাহি খায় না ছয় ডাকিনী | 

১ বেতারে এ ব্যবহারে । * পিলুক » পক্ষ । 



মৈষনসিংহ-গীতিকা 

সুতৈর়* সেওলা হৈয়! ভাপিয়া বেড়ায়। 

তৃতীয় বারেতে পুন হাকাইল। মায় ।। 

লীল। নামে ছিল গর্গের একটি দহিতা। 

ভূঁয়েতে ল্টিয়। কালে হারাইয়া মাতা || 

'অট ম। বছুদেক লীলা মায়ে হারাইয়া | 

বুঝিল কষ্ছের দূ:খ নিজ দুঃখ দিয়া।। 

ভাই বোম মত তবে দন করে বাস। 

এফ জনে কান্দে খন জন্যে দেয় আপ || 

কষ্ষেরে ন। দিয়া তাত লীল। নাইযে খায়। 

দই জনে গলাগলি ঘুরিয়। বেড়ায় | 

ধেনু চরাইতে রোদে কষ্কে মান। করে। 

কঙ্ছের বিরহ লীলা সহিতে না পারে | 

ঘর ন! ছাড়িয়া কন্ক থাকে বতক্ষণ। 

কক্ষের বিরহে লীলার মন উচাটন || 

দরদর দনয়ন বহে জলধার। | 

কাক্তকাম ফেলি লীলা পঙ্থে রয় খাড়া ।। 

বাখান২ হইতে কষ্ক ধেনু লইয়া 'আইসে। 

আবের পাঙ্খ। লইয়। লীল। বৈসে তার পাশে ॥ ১---৪৯ 

(৫) 

লীলার যৌবনে পদার্পণ 

হাসিয়। খেলিয়। লীলার বাল্যকাল গেল।. 

সোনার যৈবন* আমি অঙ্গে দেখ। দিল || 

খাউলিয়।৪ নদী যেমন কলে কূলে পানি। 

অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পকবরণী | 

ভতাগ্র মাসের চারি* যেমন দেখায় গাজের তলা । 

বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা | 

* জুতৈর চ্দ সোতের (প্লোতেন)। ২ বাথাম- গোচারণের | 
৪. 

শ বৈন্বনস্ যৌবন । $ শাউনিয়াস্পশ্বাবণ মালেকস।  * টানি জেতা । 



কপ ও লীন! ২৭২ 

নদীয় খাটে গেলে কন্যা জলে নদীর পানি। 

লীলারে দেখিয়া বান্দে১ সাউদের২ তরী ॥. 

পুদ্প ন। বাগানে কন্যা পপ তুলতে যায়। 

মৈলান* হইয়া ফুল পাতাতে লুকায় || 

চান্দসুখ দেখিয়া চা আন্কাইরেতে লুকে । 

পদ্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে | 

কি কব সে রূপের কথা কইতে নাহি পাৰি। 

চন্দ্রের সমান রাপ দেখিতে অপ্পরী || 

সুন্সর বদন লীলার ফোটা পদাফল। 

হাটিয়। যাইতে লীলার মাটীত পরে চুল | 

চাচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে । 

বর্থাতিয়া* চান্দে যেমন ক্ষণে আবে* ঘিরে || 

উপরে যষোর ভুরু নীচে নয়ানতারা | 

মধুনোভে পুশ যেমন বৈসাছে ভমর! || 

কাল কাজলে বাঙ্গ। তার দুর্টী পাশে। 

বর্ধাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে || 

ডালিমের ফল যেমন বাঁতাসেতে উড়ে। 

সিন্দুর মাখিয়৷ কন্যার দিয়াছে অধবে || 

তাহাতে খেলার হাসি না দেখে কোন জন। 

সরমে ঢাকয়ে কন্যা আপন যৌবন ॥| 

তার মধ্যে দস্ত লীলার নাহি' যায় দেখা । 

দূর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা |+ 
মুষ্টিতে জাটয়ে লীলার চিকণ কাকালীত। 

হাটিয়া৷ যাইতে কন্যার যৈবন পরে দলি || 

. ৮ খালের বান্ে, থামার |. ২ সাউদের» সাধুর, বধিকের 1 * মৈলান » দলিন। 

৪ লুকে স্ভুকার। « বর্ধাতিয় - বর্ধাকালের। *» আবে স্ অন (পাতলা মেঘে) 

5. ছুতর্ডি --- চাকা তাহার মুগ্রু থধরের মধ্য দস্ত লাকা আছে, যেরাপ ০9942 

সুক্কা লুষারিত থাকে । রা 

+.ভুলাপন “হইতে ধরিতে পারি সীতাদ কাঁকাদী”__কৃত্তিবাস। 



মদ মৈমনসিংহশ্গীতিক! 

ভরা কলসি যেমন পাহি ঝালুকে৯ পানি । 

সেইসত জুন্রী লীলার চাইল-চালনী | 

বার না! বছন্বের কন্যা তেরতে পড়িল । 

আপনে দেখিয়া আপনে চিস্তিত হইল | 

বেশের নাহি আদর-যতন কেশের বন্ধনী । 

কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি 1।* 

একেশবরী হইয়া লীনা থাকয়ে বিনে । 

ফুটিয়। বনের ফুল থাকে যেমন বনে | 

সোনার যৈবণকাল কহে নয়ান দাসে। 

সাধিনে ল। থাকে ষৈৰন যদ্ষে নাহি আইসে |1৩ 
ধং রঃ সং সং 

কলরসী লইয়া লীল৷ যায় নদীর জলে। 

উজান বহিয়া নদী যায় কল কলে। 

নদীর কিনারা কন্যা গো কলসী রাখিয়। | 

চাহিল নদীর জলে আখি ফিরাইয়া || 

হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী । 

শীঘগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী৪ || 
সঃ ০ সং সং 

মনের সুরখখেতে ক্ষ আছে গগণপুরে। 

গুরুর নিকটে থাকি নান! শান্স পড়ে ।। 

পূরাণ সংহিতা আদি হয়েক প্রকার । 

শিখিয়াছে যখাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার || 

ফেরুঘাই* বারমাসী সঙ্গীত যে কত। 

শিখিয়াছে কষ্কধর তাহা! শত শত।। 

১ ঝুকে ০ খলকিয়া পড়ে । 

২ কোথা -** পাদিস্তএই জোয়ারে জল (যৌবনে) কোথা হইতে পাগলের মত উদাত্ত ভাব লট 

হঠাৎ আগির। উপস্থিত হইল ? 

« মাহিলে --- আইসে-. যৌধনকে সাধ্য-সাধনা করিয়া দীর্ঘকাল রক্ষ। কর! বায় না এবং মর 

করিলেও ঠিক সময়ের পুর্বে ইহা আসে না। , 

৪ গাগরী -- কলসী। « ফেরাঘাই - দলামালী গান। 



কক্ক ও লীলা 0 শত 

কষ্ধের বাশী শুনে নদী বহে উজান বীকে১। 

সঙ্গীতে বনের পশ্ড সেও বশ থাকে ॥ 

ভাটিয়াল গানেতে বঝরয়ে বৃক্ষের পাতা । 

এক মনে শুন কহি তাহার বারতা || 

সঃ ১ সঃ সঃ 

“আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বইস আমার কাছে। 

দেখিবৰ তোমার মুখে কত মধু আছে।। 

ভুনি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা । 

বেইরা রাখব যূগলচরণ ছাইড়া যাইব কোথা || 

তোমারে শুইতে দিবরে বন্ধু অঞ্চল বিছান। 

মূখেতে তুলিয়া তোমায় দিব সাচীপান || 

গলেতে গাথিয়ারে দিব মালতীর মালা | 

ঝাড়িয়। পছিয়। দিব তোমার গায়ের ধুলা || 

তুমিরে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল। 

তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি-কল | 

ধেনু বস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে। 

বন্দেরং লাইগ। থাকি চাইয়া পথ পানে ॥ 

পথ নাহি দেখিরে বন্ধু খুরে আখি-জলে | 

পাগলিনী হইয়। ফিরি তিলেক ন1 দেখিলে | 

নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মাল! । 

একাকিনী থরে কান্দি অভাগিনী লীলা | 

ন। যাইও না যাইও বন্ধুরে আরে চরাইতে ধেশু। 

আতপে শুকাইয়৷ গেছেরে বঞ্চু তোমার সোপার তনু !!. 

আইস আইস বন্ধু খাওরে বাটার পান। 

তালের পাংখায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ | 

আহারে প্রাণের বন্ধু তুমি ছিলে কৈ। 
তোমার লাইগা ছিকায় তোল! গামছা-বান্দা দৈ৩ | 

' » ধীঁকে - বক্রগাতিতে। ৎ বপের-্দঞুর। 

ও গাষছা-বান্দ! দৈ » এখনও পৃর্ববঙ্গে এজপ উৎকুট ধনদীভূত দধি তৈরারী হয় যাহা ছানার মত শব্ষ 

এবং ধাহা গাসস্থায় বাছ্ধিয়া লইয়া যাইতে পারা ধায় । 

$৮--5979 চবুদ। 
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গামছা-্বান্দা দৈরে বন্ধু শালিধানের চিড়া । 

তোমারে খাওয়াইব বন্ধ সামনে থাকা খাড়া || 

শীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জ্বালা । 

দণ্ডেক অদেখ! কন্যা না হও উতলা ॥। 

গোষ্ঠ হতে সুরভি এ আসিতেছে ফিরি । 

ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাঁশরী || 

আইসাছে প্রাণের বন্ধু পাইয়া বছ ক্রেশ। 

ঘামেতে ভিঙ্জিয়া গেছে তোমার মাথার কেশ || 

আনিতে তালের পাড়্খ। লীলা ঘরে যায়। 

অঞ্চল পাতিয়া কঙ্ক শুয়ে আঙ্গিনায় || ১৮৮ 

(৬) 

যবন পীরের আগমন 

এমন সময়ে কিবা হইল বিবরণ । 
কহিব সকল সবে শুন দিয়া মন।। 

সারগিদ১ লইয়া পঞ্চপীর একজন । 

গোচারণ মাঠে আসি দ্বিল দরশন || 

বটগাছের তলখানি চাছিয়। ছুলিয়। | 

বাগ করে পীর দরগ। স্থাপনা করিয়া || 

নাঁমিডাকি পীর তার বড় হেকমতশ। 

ধূলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত।। 

অন্তরের কথা নাহি দের বলিবারে। 

আপুনি কহিয়। যায় অতি স্থুবিস্তাবে || 

মাটা দিয়া বানায় মেওয়া কিব! মন্ত্রথলে। 

শিশুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে ॥। 

১ সারগিদ. সাকরেদ, শিঘ্য। ৎ নাহিডাকি ০ নামডাকের, অত্যন্ত যশস্বী। 

ও হেকমত- ক্ষমতা (আধ্যান্মিক) ৮ 



কষ্ক ও জীলা ২৭৫ 

অবাক হইল সবে দেখি কেরামত। 

দশ ন-মানসে লোক আইসে শত শত ।। 

যে যাহ! মানত করে সিদ্ধি হয় তার । 

হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝার 11 

চাউল-কলা কত সি্নি আইসে নিতি নিতি। 

মোরগ ছাগল কইতর১ নাহি তার ইতি ।। 

সিনির কণিকামাব্র পীর ঘাহি খাঁয়। 

গরীব দুঃখীরে সব ডাকিয়া বিলায় || 

(৭ ) 

পীর ও কন্ক 

বাথানে ছাড়িয়া ধেন, হস্তেতে লইয়া বেনু, 

ছায়তিলে বসিয়া মাতেতে। 

কল্কধর গায় গান, _ শুনিলে জুড়ায় কান, 

যত সব রাখাল সহিতে || 

মধুর গাহালা২ শুনি, দৌড়িয় সকল প্রাণী, 

কক্কষপানে সবে ছুটে ধায়। 

পশুগণ ভূমিতলে, পাখ্ীরা বপিয়৷ ডালে, 
শুণি সবে শ্রবণ জুড়ায় 11 

সুধা মাখ। গানে তার, কৃকিলায় মানে হার, 

বীপাতন্ত্রী লাজেতে মৈলান। 

যুবতী ব্যাকুল ঘরে, যৈবন আইসে ফিরে, 

নদ্দী-নালা বহেত উজান || 

বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহ্ন-বেনু। 

উচচ পুচ্ছে ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু ।। 

১ কইতর-- কবুতর, পারা । * গাহাল] 7 গাওনা, গান । 
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আহা রে কক্ষের বাঁশী ধরে কত মধু। 

কাকের কলসী ভুমে থুইয়া শুনে কূলবধু ॥। 

সং ্ সং সঃ 

এমন মধুর গীত, কেবা করে আচগ্বিত, 

শুনি পীর তাবে মনে মনে। 

এ নহে সামান্য জন, পীরের হৈল মন 

ডাকাইয়৷ আনে নিজস্থানে || 

পীরের নিকটে বসি, মলয়ার বারমাসী 

যবে কঙ্ক মধুরে গাহিলা | 

আহা কিবা মনোহর, অশ্ঃ বহে' দর দর, 

শনি পীর মোহিত হইলা || 

এইরূপে নিতি নিতি, করে ক্ক গতায়তি 

গাহে গান পীরের সদনে। 

ধেনয়। ছাড়িয়া মাঠে, পীরের চরণে লুটে, 

কাটে সুখে ধন্ন আলাপনে || 

বদ্ধিমন্ত অতি ধীর, . কক্ধেরে দেখিলা পীর, 

মধু তার ঝরিছে বয়ানে । 

আহা কিব। ভাব ভক্তি, বাখানি কবিত্বশস্তি, 

কিবা রূপ জিনিয়া মদনে ॥ 

ভাবে পীর মনে মনে, আনি কন্ক নিজস্থানে, 

 বাখে তারে শিঘ্য বানাইয়া । 

আপিলে আমার সনে, কষ্ক অতি অল্নদিনে 

মায়া-মোহ যাবে কাটাইয়া || 

দামোদর দাসে কয়, এ ছেলে সাধান্য নয়, 

গোবরে ফুটিল পদ্মফুল 

আদ্ধাইরে জলিল মণি, নানা গুণে হৈল গুপী, 

উজাল! করিয়৷ নিল কূল ১8০0 
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(৮) 

গোপন দীক্ষা 

জুহরী১ জহর চিনে বেনে চিনে সোনা । 

পীর প্যাগাঘঘর চিনে সাধু কোন জন। || 

পীরের অগ্তুত কাণ্ড সকলি দেখিয়া | 

কক্ষের পরাণ গেল মোহিত হইয়া || 

সব্বদা নিকটে কন্ক ভক্তিপূণ মনে। 

চরণে লুটায় তার দেবতার জ্ঞানে ।। 

তার পর জাতি-ধর্ম সকলি ভুলিয়। | 

পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া || 

দীক্ষিত হৈলা কঙ্ক যবন পীরের স্থানে । 

সব্বলাশের কথা গর কিছুই ন। জানে ॥। 

জাতি-ধর্প নাশ হৈল বরটিল বদনাম। 

পীরের নিকটে কম্ক শিখিয়ে কালাম২ || 

পীরের নিকটে যায় কেউ নাহি জানে । 

গতায়তি করে কন্ক অতি সংগোপনে || 

ভক্তি-যুক্তি-তগ্র-মন্ত্রদেহ-প্রাণ-মন । 

অচিরে গুরুর পদে কৈল সমর্পণ ।। 

গুরুতে বিশ্বাস যার গুরু ইষ্ট ধন। 

দামোদর দাস কহে এই ভক্তের লক্ষণ || ১--১৮ 

(৯) 

সত্যপীরের পাঁচালী 

দেখিয়া শুনিয়া পীর, কক্কেরে করিলা স্থির 

উপযুক্ত ভক্ত এহি জন। 

সত্যপীরের পাঁচালী, কক্ষেরে লিখিতে বলি, 
একদিন হেল অদশন |! 

জুহরী » অহরী | ২ কালাষ -- বচন : সুসলষানী ধর্দশানের বচন। 
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গুরুর আদেশ মানি, লিখিয়া পাঁচালী আঁনি,১ 

পাঠাইল। 'দেশে আর বিদেশে । 

কন্কের লিখন কথা, ব্যক্ত হৈল যর্থা তথা, 

দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে॥ 
কষ্ক আর রাখাল নহে, কবিকঙ্ক লোকে কহে, 

শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার । 

হিন্দু আর মোসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে, 

পাচালীর হৈল সমাদর || 

যেই পূজে সত্যপীরে, কক্ষের পাঁচালী পড়ে, 

দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়। 

বুঝি কক্ষের দিন ফিরে, রধুস্থত কহে ফেরে, 

দূতখিতের দূঃখ নাহি যায়।। ১--১৬ 

(১০) 

কঙ্ককে জাতিতে তোলা 

জানিয়া শুনিয়া কানে, ভাবে গগঁ মলে মনে, 

নছে কষ্ক সামান্য মানব । 

ভক্তিমান অতি ধীর, গগর্ণ কৈল মনে স্থির, 

কঙ্কে ঘরে তুলিয়৷ লইব |! 

পণ্ডিত সমাজী২ গণে, একত্র করিয়া ভণেত, 

“এই কন্ক ব্ান্নণ-তনয় | 

জ্ঞান মানে নাহি রয়, চগ্ডালের অন্ন খায়,৪ 

ধরে নিতে নাহিক সংশয়ৎ 11: 

১ গুরুর --- জানি ₹ুকঙ্কের লিখিত সতাপীরের পাঁচালী অথবা বিদ্যাসুল্গর লাওয়। গিয়াছে। 

২ সমাজী-- সামাজিক, সমাজের শেষ্ ব্যজি। ৩ ভণে-কহিলেন। 

৪ জ্ঞানে মানে - -- খায় _ যখন জ্ঞান ও মান-বোধ কিছুই ছিল ন।, ভখন চগ্ডালের অনু খাইয়াছিল । 

*. সংশয় -স্থিধাশবোধ | | | 



বন্ধ ও লীল। ৯৭৯ 

এতেক শুনিয়। নন্দু আর যত গোড়া হিন্দু 

কয সবে যাথা নাড়াইযা! | 

“আমরা সম্মত নহি, আরও শুন সবে কহি 
লহ' কক্ষে মোদেরে ছাড়িয়। 11১ 

জনায়া চণ্ডালের অন্র খায় যেই জন। 

যে তারে সমাজে তুলে নহে সে বান্ণ॥। 

অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল। 

মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল 11” 

আর একদল ভয়ে গগে ডরাইয়া | 

গর্গের কথায় শুধু গেল সায় দিয়া || 

আদেখা! হইলে গগ করে কত ফন্দি। 

কক্ষে না তুলিতে ধরে করে অন্দি সন্দি১ ॥ 

কত তক-যুক্তি গগ সকলে দেখায় । 

তবু নাহি সে বিধি দিল পণ্ডিতসভায় || 
কেহ বলে তুলি ঘরে কেহ বলে নয়। 

এই মতে নানা স্বানে বু তর্ক হয়| 

চারি দিকে দাউ দাউ অনল জলিল 

জলিলেন গর্গ মুনি কক্ক ভা হইল || 

এমন সুখের ঘর পুড়ে হল ছাই। 

নিয়তি খণ্ডিতে পারে হেন সাধা নাই || 

আছিল চগ্ডাল কন্ক হইল বাঙ্ধণ। 

কঙ্ষেবে নাশিতে যুক্তি করে হিজগণ || ১-৩০ 

(১১) 

কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাঙ্গণগণের যড়যন্ত্ 

নানা মত ভাবি তারা উপায় করিল । 

সাপের চখেতে যেন খধলা-পড়া দিল || 

* লহ --* ছাড়িয়া »« আমাদিগকে ভ্যাগ কর ও তাহাকেই রাখ। 
ৎ জনা সশ্ি-্লানারপ পাঁকচক্র। 



৮০১ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

রটে কমষ্ক নহে শুধু চণ্ডালের পুত। 

মোসলমান পীরের কাছে হৈল দীক্ষিত || 

হিন্দু যত সবে কক্ষে মোসলমান বলি। 

কেহ ছিড়ে কেহ পুড়ে সত্যেন পাঁচালী || 

জাতি গেল মোসলমানের পঁথি নিয়া ঘরে। 

যথাবিধি সবে মিনি প্রায়শ্চিত্ত করে | 

আর এক কথা রটে ন। যায় কথন । 

“কক্কেরে সপেছে লীলা জীবন-যৌবন 11? 

সন্ধ্যা-মপ্র লাহি জানে বেদাচারহীন | 

দুরন্ত দুর্জন যারা সমাজেতে ঘৃণ | 

মদ্য"মাংস খায় সদা পাঘও-আচার | 

জন্বিয়। ব্ান্ধণ-কলে যত কৃলাঙগার || 

মিথ্যা বদনাম তারা দিল রটাইয়। | 

“কলক্কী হইয়াছে লীল৷ কল ভাঙ্গাইয়৷ ||: 

একে ত কৃমারী কন্য। অতি শুদ্ধমতি। 

কলক্ক রটাইল তার যত দু্টমতি ॥ ১--২২ 

(১২) 

গণের মনে জান্ত বিশ্বাস এবং কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের সম্বল 

এতেক শুনিয়। গর্গ ক্রোধচিত্ত হৈলা | 

কেবা শত্র কেবা মিত্র বুঝিতে নারিল! || 

“দুগ্ধ দিয়। কালসাপে কৰিনু পোঘণ। 

ফাক পাইয়া সেই মোরে করিল দংশন || 

খেদাইলে দূরে তবু মিটে নাহি আশ। 

স্বহন্তে নিশ্চয় কন্কে করিব বিনাশ 11” 

কপানের লেখ! হায় কে খগ্ডাবে বন। 

রঘুজ্ুত কহে হিতে "বিপরিত ফল || 
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ছা ও লীলা ২৮১ 

“কি কলঙ্ক কৈল মোর কহন না যায়। 

কক্েরে মারিয়া পরে মারিব লীলায় | 

তাক্পর প্রবেশিয়৷ জলম্ত আগুনে । 

প্রায়শ্চিত করব নিজে শরীর দহনে |1,, 

লভ্জা আর ক্রোধে গর্গ পাগল হইয়া | 

এখানে সেখানে যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া! || 

ক্রোধস্বরে গর্গ লীলায় ডাক দিয়। বলে 

ভয়েতে লীলার চক্ষ ভরি গেল জলে ।। 

শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন। 

ঝাটহ জলের ঘাটে করহ গমন || 

শীযগতি আদ জল কলসী ভরিয়। | 

দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া || 

কৃম্ষপন দেখিয়াছি কাল শিশাভাগে। 

দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাগে | 

জল লইয়৷ তুমি আইস তাড়াতাড়ি । 

স্বহন্তে মন্দির আমি পরিষফার করি || 

অপবিব্র ঘরখাণি পবিত্র করিব। 

জনমের তরে শেঘ পূজায় বসিব ||” 

সুশীল সরলা লীল। কিছু না বুঝিল। 

কোন কথা ভয়েতে না জিজ্ঞাসা করিল || 

বাপের আদেশে লীল নদীর ঘাটে যায়। 

মনেতে ভাবিয়া! কিছু খুজে নাহি পায়।। 

দৈবেতে ঘটাইল কিবা অঘট ঘটন। 

আজি কেন পিতী গগ হইল এমন || 

গাগরী তুলিয়া কাঁকে লীলা যায় জলে। 

পথ নাহি দেখে লীলা নয়নের জলে ।। 

এমন হৈল পিতা কিসের কারণ। 

কোন দিন দেখি নাই বিরসবদন || 



২৮২ মৈমদসিংহ-গীতিবা 

ভাবিতে তাবিতে লীলা যায় যে চলিয়া । 

কহিতে লাগিল গর্গ পশ্চাতে ভাকিয়! ॥ 

“শুন কন্যা লীলাবর্তী আমার বচন। 

আমিই আলিব জল দেবের কারণ ।|১ 

কলসী রাখিয়া তুমি যাও ফিরি ঘরে। 

দেবের নৈবেদ্য মোর খাইল কৃকৃরে 11” 

পিতার আদেশে লীলা বাড়ীতে ফিরিল। 

ফলসী লইয়া গর্ণ ঘাটেতে চলিল || 

লেপিয়৷ পুছিয়৷ ঘর পবিক্র করিয়া । 

লীলার হস্তে তুল৷ ফুল দিল ফালাইয়া ||২ 

সিংহাসন শালগ্রাম সকলি ধুইল। 

সিনান করিয়া তবে পূজায় বসিল।। 

দেব-পূজ। করি গর পবিত্র মন্দিরে । 

বিশ্বাম করিয়া গেল ভোজন আগারে || 

প্রতিদিন পূজা কাধ্য সমাপন করি। 

লীলায় ডাকিয়া কহে অতি তাড়াতাড়ি | 

নিজ হস্তে লীল৷ গর্গে করায় ভোজন । 

আজি নাহি ডাকে লীলায় কিসের কারণ || 

কঞ্চের লাগিয়া! ভাত লীল। যত্ব করে। 

টানাইয়া রাখে লীলা কাগমলাৎ উপরে || 

চকিত হইয়া গগ চারিদিকে চায়। 

মানুঘ জন কিছু নাহি দেখিবারে পায় | 

কৌটা খুলি কালজর৪ অনেঁ মিশাইল। | 

গোপনে থাকিয়া লীল। সকলি দেখিলা || 

১» শুন --- কারণ শেঘে সহসা লীলাফে পাপী যনে করিয়া তাহাকে দেবতার জন্য জন আনিতে 

হারণ কৰরিলেন। 

৭ লীলার --- ফালাইয়া - লীলার হাতের ফুল অপবিত্র যনে করিয়া ফেলিয়া দিলেন! 

* কাশমল। » সিক। (1) ৪ কালনর-্কালকট বিহ্ব। 
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«আর বার বলে কন্ক “দেবী, তোমারে সুধাই। 

তৌমারে কানিতে জমি কভু দেখি নাই ||": 

কন্ক ও লীলা, ২৮৩ পৃঃ 



কষ্ক ও লীলা ২৮৩ 

দেখিয়া শুনিয়া লীলার উডিল পক্বাণ। 

লিদম্। হইয়া পিতা হইল পাঘাণ || 

বাথান হইতে সঙ্গে জ্দভি লইয়া । 

যথাকালে কঙ্গধর আসিল ফিরিয়া |1 

সিনান কৰিয়া কষ্ক ঘরেতে যাইয়া | 

দেখে লীল। ভাত লইয়া কান্দিছে বসিয়া || 

কষ্ক বলে “লীলা দেবী কান্দ কি কারণ। 

গুহেতে ঘটিল কিবা অধট-ঘটন || 

গোভ হইতে ফিরি পথে দেখি অমঙ্ল। 

সুরভি মুখেতে নাহি লইল তৃণ-জল ॥। 

আর দিন আমি যবে গো হতে আসি। 

জিজ্ঞাসেন পিতা কত নিকটেতে আসি || 

আাজি কিবা অপব্বাধ করিশু চরণে । 

জিভ্ঞাগিয়া উত্তর না পাই তে কারণে 1”, 

পাঘাণের মৃত্তি লীল। দাগঙায় অচল । 

দুই চল্ষু বঠি তার ঝড়ে অশ্শজল || 
সং সং সঃ সং 

কথা নাতি সরে কক্ষের হৃদয় বিদরে || 

আর বার বলে কন্ক “দেবী, তোমারে স্রধাই । 

তোমাকে কান্দিতি আমি কভু দেখি নাই || 

আজি কেন বস্মতী কান্দিয়া ভাসাও । 

কথা যদি নাহি বল মোর মাথা খাও || 

জানিত কি অজানিত অথবা স্বপনে । 

করিম্াছি অপরাধ নাহি আইসে মনে 11? 

বছক্ষণ পরে লীলা অতীব যতনে১। 

কান্দিয়া কান্দিয়া কক্ষে কহিল শোপনে || 

“আমার "মিনতি রাখ শুন কক্কধর । 

পলাইয়া যাও গৌ তুমি ভিন দেশাস্তর | 

» ক্মতীব বতলে - অতি হের সহিত । 



২৮৪. মৈমনসিংহ-গী তিক 

মনুঘ্য-বসত্ি লাই লাহি মাতাঁপিত। । 

যে দেশে বান্ধব লাই তুমি যাও তথা 11 

তারপর লীলাবতী গোপনে বসিয়া | 

গণের সকল ফন্দি দিল জাঁলাইয়া || 

“কতিপয় দু লোক পিতারে ছলিল । 

সব্বনাশহেতু সবে যুক্তি করিল | 

গং সং সৎ স৫ 

“কাল-গরল-বিঘ অনশনে মাখাইয়া | 

আসিছে ব্নাক্ষসী লীল। তোমারে খজিয় |! 

নাহি দয়া নাহি মায়। পাঘাণ তার হিয়া । 

কাক্ষসী হইয়াছে লীলা মনুঘ্য হইয়া 11 

কেমন করিয়া কিব।! পরাণে ধরাই । 

লিজ হস্তে বিঘ দিয়া তোমাকে খাওয়াই ॥। 

আজ তুমি ভিন্ন দেশে যাওরে পলাইয়! | 

মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া || 

শন শুন শুনবে কন্ক আরে কঙ্ক আমার বচন। 

যাইবার বেল। দেইখ। যাহ লীলার মরণ 11? 

শুনিয়া লীলার কথা কক্ক চমত্কার । 

পন্থ নাহি পায়১ শুধু দেখে অন্ধকার || 

নিদারণ কথা কষ্ক শুনিল যখন । 

মস্তকে হইল যেন বজের পতন ।। 

ক্ষণেক থাকিয়া লীলায় কহে ধীরে বীরে। 

“দৃষ্টের ছলনে পিতা? ভুলেছে নিজেরে | 

চন্দ্রস্ধ্য সাক্ষী মোর সাক্ষী দেবগণে । 

স্বপে নাহি জানি পাপ পিতার চরণে ।। 

পরম পণ্ডিত পিতা কিছুদিন পরে । 

দুষ্টের ছলনা প্রভু পাইবে বুঝিবারে || 

১» পগ্থ নাহি পায়» চোখে পথ দেখিতে পায় না) 



কম্ক ও লীলা ২৮৫ 

শুন দেবী লীলাবর্তী আমার বচশ। 
কিছুদিন করিব আমি তীর্ধেতে ভ্রমণ || 

“রাখিও পিতারে তব অতি যত্ব করে। 

ভ্রম দূর হলে পিতার আসিব পুন ঘরে || 

অপরাধযোগ্য কাধ্য কিছুই না জানি। 

সাক্ষী আছে চক্রসৃধ্য দিবসরজনী !। 

মনে করি বনে করি যত অনাচার । 

দেবতা-ধরম দেখ সাক্ষী হয়রে তার || 

মেলানি মাগিয়ে* কন্ক লীল! তোমার কাছে। 

আবার হইবে দেখা প্রাণে যদি বাচে।। 

কিছুকাল ধরে লীলা তুমি রহ -একাকিনী | 

স্ররাভি পাটলী তোমার রভিল সঙ্গিকী || 

“ঘরে আছে পোঘারে পাখী হীরামণ শারী। 

তাহারে ডাকিও রে লীলা “কন্ক' নাম ধরি ।। 

নাহি মাতা শাহি রে পিতা আমার নাহি বন্ধু-ভাই | 

যে দিকে কপালে নেয় তথি চইলে যাই ।। 

আর এক কহিব লালা গো আমার নিবেদন | 

অভাগা বলিয়া কষ্ষে রাখিও সারণ || 

“রেল রেল লীল। তোমার তোতা শারী । 

ক্ীর-সর দিয়া তারে পালিও যত করি ।। 

রইল রইল রে লীলা পু্প-তরু যত। 

জলসেচন দিয়া পালিও অবিরত |। 

রইল রইল রে লীলা মালতীর লতা । 

আজি হতে রইল পইরা তোমার মাল। গাঁথা | 

সুরভি পাটলী রইল রে লীল৷ প্রাণের দোসর । 

তুণ জল দিয়া সবে করিও আদর || 

১ যেলানি নাগা 2 যাত্রোকাঁলে বিদায় লওয়া। 



২৮৩ মৈমনসিংহ-গঁতিকা 

“আমার লাগিয়া যদি তারা হয়রে দুংখমনা ! 

গায়ে হাত বুলহিয়া করিও সাশ্বন! | 

গৃহের দেবতা রইল রে লীল৷ শালগ্রাম-শিল। ॥ 

শুদ্ধ মনে পূজ। তারে করিও তিন বেল! || 

দেবের পূজ! রে লীল। হেল। ন! করিও, 

সব্বনাশ ঘটবে তবে নিশ্চয় জানিও || 

তোমার আমার গুরুরে লীলা রইলেন পিতা । 

জশবনে মরণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা | 

এমন দেবের পূজা রে লীল। না৷ করিও হেলন। 

ইহ পরকাল ন্ট নিশ্চয় মরণ || 

অত্যাচার করেন যদি লইও শির পাতি। 

নারায়ণে সার্ধিও সদা অগতির গতি । 

দুঃখ না করিও রে লীলা আমার লাগিয়া। 

আবার হইবে দেখা আসিলে বাচিয়া || 

আজি হতে মনে কইর কম্ক আর নাই। 

বিপদে ককণ রক্ষা তোমারে গোসাঞ্চি ||” 

আবার ভাবে রে কনক আপনার মনে। 

কিনূপে বিদায় হইব পিতার চরণে || ১--১৫০ 

(১৩) 

স্বরভির মৃত্যু 

কূটীর ছাড়িয়া! গগ খুরিয়া ঘুরিয়া | 

কেমনে বধিবে লীলায় চিত্তে মন দিয়া ॥। 

ক্রমে বেল। হইল গত রবি অস্ত যায়। 

আশ্রমে না ফিরে গর্গ ঘুবিয়া বেড়ায় || 

“দেবের মন্দির হইল পিশাচের থাঁনা১। 

এমন পূজার ফুলে কীট দিল হানা২ | 

» খানা স্স্বান। ৃ ২ হানা - আঘাত। 



কষক্ক ও লীলা ২৮৭ 

কলক্ষে ধাটিয়। লিল চাদের পর ।১ 

দেবের অমৃত ফল খাইল বানর ॥ 

আর না কিবিব আমি আশ্রমে আমার । 

আগুনে পুড়াইয়৷ সব করি ছারখার || 

মনেতে করিনু স্থির তাবিয়া চিন্তিয় | 

মারিব পাপিষ্ঠা কণা জলে ডুবাইয়া 11” 

পাঘাণও দয়াল হয় হেরিলে লীলায় | 

দূঘমনও ফিরিয়া আখি পালটিয়া চায় ||২ 

যাহার লাগিয়া গর্গ লইল সংসারী । 

বিরাগী হইয়া! নাহি' ছাড়ি গেল বাড়ী । 

হইল পাঘাণ গগ নাহি আর দয়া। 

করিবে তর্পণ কক্ষের রক্ত দিয়া 11” 
সং ৮০ সঃ ০৬ 

বিরলে বসিয়া কষ্ক ভাবে মনে মন। 

যাইবে সেই দেশে যথা নাহি মানুঘ-জন | 

কেউ নাহি পাইবে খুঁজ কিবা নামধাম। 

এমন সময়ে হায় হৈল কোন কাম ।। 

দৌড়িয়া আসিয়া লীলা সুধায় কক্ষেরে। 

আউল মাথার কেশ বাক্য নাহি সরে।। 

“আমার বচন লহ শীগ্রগতি আস। 

আশুমে ঘটিল আজি কিবা অব্বনাশ ॥ 

স্গরূভি ভূমেতে পড়ি হইল অচেতন । 

বুঝি তারে কালসাপে করিল দংশন || 

কাল-গরল-বিঘে সুরভি চলিল। 

আজি হইতে আমাদের কপাল ভাঙগিল |! 

বিচারিয়া৩ত আন তুমি ওঝা একজন । 

সুরভির কাছে আমি যাই ততক্ষর্ণ 11” 

১ কলছ্ছে ---টাদের পসর ». অর্থাৎ চন্দ্রের জ্যোন্সা কলঙ্কে অনুনিপ্ত হইল । 
ৎ দুঘমন -- চায়. এতই সে সুন্দর যে দুঘমন (প্র) ও তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়। পারে না। 
ই বিচািয়া »্ সন্ধান করিয়া, খুঁজিয়। | 



৮৮ মৈমনসিংহ-গীতিক। 

দৌড়ার্দোড়ি করি কক্ষ-লীল। ছুটে ধায়। 

ছটফট করে ধেন্ বিষের জ্বালায় || 

মনে মনে তাবে কঞ্ধ কি হইল হায়। 

কালেতে খাইল যারে কি করে ওঝায়।। 

লীলায় ডাকিয়া কন্ক ত্বরিতে শুধায়। 

“বিষ-মাখ। ভাত কোথা রাখিল লীলায় ||” 

বেতের ডোগার১ মত কাঁপিয়৷ কাপিয়া। 

আঙ্গুলি নির্দেশে লীল৷ দিল দেখাইয়া] || 

কম্ক বলে “লীল। দেবী, হৈল সব্বনাশ। 

কিবা! ক্ষতি যদি মোর হেত গ্রাণনাশ | 

দেবতা মোদের প্রতি বিরূপ হইল । 

ঠাকুর বাড়ীতে হায় গোহত্যা হইল ||" 

দেখিতে দেখিতে ধেনু জুরভি মরিল। 

আকুল হইয়া! লীল। কান্দিতে লাগিল ॥ 

পরেত চলিয়া লীলা গেল৷ রসুই ঘরে। 

অঞ্চল পাতিয়া শুয়ে ভুঁয়ের উপরে ॥ 
লং দঃ সং সং 

রখ 

কপালের দোঘে যেমন রামের বনবাস | 

দামোদর দাসে ভনে হৈল সব্বনাশ || 

আড়াই প্রহর রাত্রি কন্ক কি কাম করিল। 

নিষ্ব বৃক্ষ তলে যাইয়া শুইয়া নিদ্রা গেল।! 

ঘুমে নাহি ঢুলে আখি উঠ বৈসি করে। 

বিঘম চিস্তার কীট পশিল অন্তরে || 

ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রামগর হেরিল স্বপন । 

বড়ই আশ্চর্য কথ! শ্তন সভাজন || 

&ঃ 

১ ডোগা ডা, অগ্ৃতাগ। 



কনক ও লীলা ২৮৯ 

স্বপনে দেখিল কন্ক রাত্রিশেঘ-কালে ! 

শ্যশান খলাতে১ পড়ে অজলম্ত 'অনলে।। 

চৌদিকে পিচাশ করে তাগুবশনিভ্ন । 

কান্দে কক্ক “প্রাণে মরি বাখহ জীবন || 

স সং দঃ ০ 

রক্তর-গৌর ভনু তার কাঞ্চনের কায়া। 

আগুন হইতে কঙ্গে দিল বাচাইয়া | 

স্বপনে আদেশ তান পাইয়া কক্কধল | 

পভাতে গৌবাক্ষ বলি তেজিলেন ঘর || 

ৃ ৫ সঃ ও 

(১৪) 

লীলার কঙ্ককে অন্বেষণ 

প্রভাতে উঠিয়া লীলা কক্ষের উদ্দেশে । 
আ।পুই২ মাধাত্ম কেশ পাগলিলী বেশে ।। 

পরখমে পশিল লীল৷ কক্ষের শয়ণ-্ধরে | 

শুন) শেষ পরে আছে কক্ক নাহি ঘরে।। 

পোয়াল-ঘরেতে লীলা ধায় পাগলিনী | 
শূন্য গৃহ পরলে 'নাছে দেখে অভাগিনী || 
গয়নেতে নিদা নাউ পেটে লাই অন । 
সহ্বস্থান খুজে লীলা কলি তন ভথা || 
ভেমন্তে জোয়ারে নদী জাম উদ্লানিয়া | 

তখান্তে বেডায লীলা কঙ্ষেরে পভিনা || 

মালতী-বকুলে লীলা জিজ্ঞাসে বারতা । 

“ভোমরা নি দেইখাচ আমার কন্ক গেল কোথা 117 

একস্বানে শতবার করে বিচরণ । 

“কোগপ। কক্ক'' বলি লীল! ডাকে ঘন ঘন |! 

১ থলাতে 2 তলাতে, শাশান-হ্ছলীতে। ২ আল।ই - এলাইয়া | * শেষ শষ্য): 

57---1915 7, 



২৯০ মৈমনপিতহ-শীতিক। 

পোঘমানা পার্ীরণে লীল। কান্দিয়া পায় | 

“ততোমর। নি দেইখাছ কক্ক গিয়াছে কোথায় 11+? 

উডিয়া ভমর বইসে মালতী-বকুলে । 

তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি আখিজলে || 

বস্ত্র না স্বরে লীলা নাহি বান্ধে চল। 

আজি হইতে আশা-ভরসা সকলি নির্মল || 

আজি হইতে শেলরে কক্ক সনাযাসী হইয়া | 

'অভাগিনী লীলার না বুকে শেল দিয়া 1 

যাইবার কালেতে জামার নাহি দিল! দেখ | 

এহি ছিলি শভাগী লীলার কপালেন লেখ ॥ 

(১৫) 

গর্গের ধন। দেওয়! ও দৈববাণী 

গাগেল চৈল কিবা শুন বিবরণ । 

চৌদিকে পাগলগ্রায় কন্িল ভ্রমণ || 

সারারাত্তি অনিদ্রার ফিরি ঘুলে ঘুরে! 

প্রভাতে ফিবিল গগ আপনার ঘরে | 

আহছিভে পখের মাঝে অমল নানা | 

চারিদিকে যেন প্রেত-পিশাচের থালা || 

কাক সাচান১ করে দিবসেতে হা । 

ডাক শুনি মনিন কাপিল সব্ব গা ।। 

পরখ কাটি শিবা ধায় না চায় ফিনিরা | 

ঝটিতে চলিল মুনি আশুমে বাইগা || 

চারিদিক শুনাময় শুধু হাহাকার । 

এত বেলা হলো কেহ মা খোলে দযার || 

মালতী-মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভতলে। 

ভ্রমরা উড়িয়া যায় শাহি বসে কুলে ।। 

১» সাচান ০ চিলজাতীয় পক্ষী-বিশেঘ | 



কন্ক ও লীল। ২৯১ 

দাহি খায় পুস্প-মধু লা দের ঝঙ্কার । 

বিপদ ভাবিয়া মনি দেখে জদন্ধকার | 

দেবালরে নাহি বাজে ভোরের আরতি । 

কাল বুঝি পুজা-গুহে না জলিল বাতি 

পুঘনিয়া১ পাখী যত নীরব খাঁচায় । 

নাহি ডাকে কঙ্কে তারা না ডাকে লীলার ॥। 

প্রভাতে আসিয়া গণনা আশুমে প্রবেশে । 

নয়নেতে শিদ্র। নাই পাগলিয়া বেশে ।। 

আশ্বমে পশির' গগ দেখিলা তখন । 

কালবিঘে ন্ররভি যে তাজিছে জীবন || 

হাগ্ধারবে মা মা বলি ডাকিছে পাটিলী২ । 

গর্গের পাঘাণ প্রাণ আজি গেল গলি || 

কাতরে মাবের কাডে হাশ্বারবে ধায় । 

কভু বা আসিয়া গর্গের চরণে লুটায় || 

এই মতে বহুক্ষণ কান্দিরা পাঁগল-মন 

চার্দ পরে হইল প্ুস্থির | 

ঘাটেতে সিশান করি বাড়ীতে আসিয়া ফিরি 

প্রবেশিলা ভিতর মন্দিন |! 

কপাটেতে খিল দির পূজায় বসিল গিয়া 

চক্ষে বে জল দর দর। 

বলি আছি আত্মদানে দ|মাদর দাসে ভখে 

অশ্বন্ধান্র পূজা উপচার 211 

বলা-কওয়। বরে লোকে এই খাত্র শুনে। 

হত্যা* দিয়াছেন গর দেবেন চরণে || 

অন্ন নাহি খায় পর না খুলে দুয়ার | 
ক্রমে কথা রারঈী হইল সহর-বাজার 11 

১ পুথনিয়। ₹ পৌঁঘা | » পাটলী ্নুনভি গক্র বার । 

৩ উপচার - উপকরণ । ৪ হত্যা ধনু | 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

শিঘ্যগরণ্ণ আশমেতে আসি ফিরি যায় 

দইদিন গত গগ বসিছে পঙজাম় || 

দৈববাণী 

“ওন শুন শুন গগা দেনেন বচন । 

দেশতা নিজপ তোমা হহাল £ষ জাবিন | 

'আপন কণনণায় বে লাশিতে বডি লালে । 

পালিতি জনেনে যেনা লিঘ দিয়ে মত 1) 

গয়নি» আদেশ গর্ণ শুনিলা শুলণে। 

কক্কেরে মাবিতে বিখ দিল কারণে || 

তেহি না কারণে তান এতেক সহ্ননাশ | 

সেই বিঘে স্ুরভিন হইল পাশনাশ || 

সৎ সত সং সং 

“ন। জাশিয়া না শুনিরা কবিলান বন্ম। 

আজি হইতে আমারে লিল শাত্্রধন্ম 11১ 

সব্ব ধর্ম পণ্ড হইল ইহ-পল-কাল | 

আপনার পায়ে মানি আপনি কুড়াল || 

সবলা স্ত্রশীলা কন্যা পাপ নাহি জানে | 

হানণিছি কাটারি ঘা তাহার পরাণে || 

অভিসন্থি কৰিয়াভি মারিতে তাহায় | 

কি কব পাপেনন কখা কইতে না জৌঁয়ায় || 

দেবের পমান যার অন্তর সরল । 

হেন পুত্রে বধিবারে দেই হলাহল || 

আশৃমে গোহত্যা হইল আমার কারণ । 

অগ্িতে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন 11?£ 

সঃ ৯৫ খঃ সঃ 

» গয়বি দৈব । 

২ আজি ---শাস্ত্ধন্ম স্মআজি হৈতে শাস্ত্রধর্ম দ্বারা আমি প্রতারিত হইলাম মাত্র 



কম্ক ও লীলা 

গো-হত্াযাজনিত পাপ কেমনে পাইবে মাল 

কলিবানে মুদ্তিল কামনা | 

পুন বসি পূজাদলে আশ্ুগ বহে দশয়ছে 

কত মত কনে আলাবধনা || 

অবশেষে অভির দেবতা হেল। শু 

তান অতি কঠোর সাধনে । 

৮তুখ দিবসে শুলি দেবতার দেখবা শ 

ইিদেল তুঈিদ কাদনে || 

আজিশার বাসী ফুলে অঞ্চলি ভবিয়া ভুলে 

পূজা কনে দেবের চন্ণ | 

লীলার তোল! বাসী ফলে পুজি প্রেম-অশ্গ্ডলে 

মুক্ত হেল গর্পেন জীবন || 

নগরিয়া সবে মিলে চক্রান্ত করি সললে 

দুল করি কক্ধে খেদাইল । 

বুঝিতে পারিয়া তবে ডাকাইয়া শিঘ্য সবে 

কক্ষেরে আনিতে বুক্তি দিল 

(১৬) 

বিচত্র-মাধবের গমন 

বিচিত্র-মাববে গগ ডাকিরা সম্ভাঘে 

কক্ষের অনেঘণে তোমর। যাও দেশে দেশে || 

বহুদিন পুত্র-জ্ঞানে পালিরাছি যাবে | 

হীরামন তোতা মোর কোথা গেল উড়ে || 

চারিদিক শুন্য হেরি তাহার কারণ । 

দেশে দেশে ঘুরি তোমরা কর বিচরণ || 

তাইয়ের মতন তোমরা করিয়াছ স্লেহ | 

কক্ষের বিহনে মোর শুন্য হইল গেহ || 

মলিন চান্দের আলো ফুল হইল বাসী । 

আমার লাগিরা কম্ক হইল বৈদেশী || 

১--৭৮ 
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যাও যাও বিচিত্র আরে মাধব হ্ুন্দর | 

যেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কধন || 

লাগাল পাইলে তারে করেতে বরিরা। 

আমার মাখার কিরা আসিও জানাইড] || 

মাতৃহীন পাটলাদে দেয় তৃথজল | 

আশ্রমে এমন আর শাহিক সবল ||? 

আর কইও আর কইও জানায়ে মিনতি । 

সন্দেহ ঘুচেছে মোর কক্কবর প্রতি || 

আর'ও কই9 আবও কই পোষ থিয়া পাখী 

ক্ষীর-সর ত্যজিয়াছে তোমারে না দেখি | 

আন্ধাইরে ঢাকি রইছে চাদের বাগান । 

আমরি আশ্বম আজি হইয়াছে শাশান || 

যত দন নাহি ফিরি কঙ্ষেরে লইয়া । 

তত দিন এহিমতে খাকিবে বসিরা || 

না খাইব অনু আর না ছুইব পানণি। 

এইবীপে অনাহারে ত্যজিব পরাণশী || 

যদি নাহি পাও তোমরা কর্ঙ্ধর দরশন। 

তবে জাইন এহিভাবে আমার মরণ || 

আর যদি দেখা পাও কইও করে ধার । 

অপরাধ করিরাছি ক্ষমা ভিক্ষা করি |? 

গুরু-পদধূলি দোহে শিরে লইল তুলি । 

আশীব্বাদ করে গগ হরি হরি বলি || 

বিদায় হইয়া দোহে গগের চরণে । 

চলিলেক দেশাস্তরে কক্ষের অনেঘণে || 

বিচিত্র-মাধব যায় কনে অনেঘিতে। 

ঘরে খাকি লীল।! তাছা শুনে নচকিতে ।। ১-৩৬ 



কন্ক « লীলা ২৯৪ 

(১৭) 

লীলার কষ্ট 

অবধান সভাজন শুম দিয়। মন। 

বিরহিণী লীলার শুন যত বিবরণ || 

অণু নাহি খায় লীলা নাহি' ছুয়ে পানি। 

ভৃতলে পাতিল শযা। লীলা বিরহিণী || 

চলিছে বিচির-মধিব কক্ষের কারণে । 

ঘরে বৈপ। লীলাবতী দুঃখে ভাবে মনে ॥ 

"অভিমানে কন্ক যদি ফিরে নাহি আসে। 

কেমনে হইবে দেখ! থাকিলে বৈদেশে | 

কি জানি কঙ্ষেরে তারা খুঁজিয়া না পায়। 

ভিয়ন্তে না হবে দেখা কি হাবে উপায় || 

'আচা কক্ক কোথা গেলে চাডিয়া লীলায় | 

তোমার মালঞে ফুল বাসী হৈয়া যায় 11 

পুনেতে উদয়রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও। 

বৃন্নাও ধুরিয়া কক্ষের দেখাশিগো পাও | 

এমন আান্ধাইর নাইরে তোমার 'আলো মাহি পশে। 

বাওযা-আসা ঠাকুর তোমার আছে সব্বদেশে | 

কহিও কহিও ঠাকুন আবে তুমি দিনমণি | 

যাহার লাগিয়া আমি হইম পাগলিলী || 

লাগাল পাইলে তারে আমান কথা কইও । 

আলোক চিনাইয়া পথ১ দেশেতে আনি 11 

“শুনরে বিদেশী ভাই মাঝি-মালাগণ | 

কত লা দেশেতে তোমরা কদ বিচরণ || 

পাহাড়ে পব্বতে যাও শতরণী লাভিয়া । 

লাগ।ল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া || 

১ আলোক --- পথল্ তোমার আলোদ্বারা ভাহাঙল পখ চিনাইয়া লইয়া এস। 



১৯ ৬) মৈমনপিংহ-গীতিকা। 

যালর লাগিয়ানে 'আমি হইলাম উন্মাদিনী। 

নদীর কিনারে কান্দি বসি একাকিনী || 

দিবস না যায়রে মোর না পোহায় রাতি। 

মন-দূঃখ কইও বন্ধে জানাই ও মিনতি || 

আর কই কইওরে দুঃখু বন্ধেরে জানাই । 

মরিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই | 

ভন তন নদী আরে শুল আমার কথা | 

ভুমিভ অতাগী লীলার ভান মনেন বাথা || 

ভূমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কলে ভোমার বাস! । 

তুমি জান কক্ক-লীলার মনেল যত আশা || 

ভুমি জান কক্ক-লীলার ভালবাসাবাসি | 

জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াচি নিশি |1১ 

কত দেশে বাওরে নদী বহিয়া উদ্বান। 

কোথাওনি শুনিতে পাও নদী সেই বাশীর গান || 

পাহাড়ে পব্বতে রে নদী তোমার বাওয়া-আসা | 

অভাগীরে ঢাইড়া বন্ধে কোখায় লইল বাসা || 

লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা । 

মিনতি জনাইয়া কই'ও দুঃখের বারতা || 

নিশ্বাসে শুকায় রে নদী কান্দি গলে শিলা । 

পাণেমাত্র এই ভাবে বাঁচি আছে লীলা | 

সেওত বেশী নহেরে নদী দিন যায় চলি। 

মরিবে অভাগী লীলা আভি কিম্বা কালি।। 

মববার কালে দেখ্যা যাইতাম যুগলচন্নণ | 

লাগাল পাইলে কই9 লীলার দের বিবরণ || 

১ কষ্ক ও লীলাব প্রাটীন গানটিকে সংমাজিত কবিয়া পরবর্তী কবিরা এই পালা কতকাটা নৃতন 

করিয। বর্ণ না করিয়াছেন, তাহ গ্রশ্থারস্ডে শিবু গাষেনের বন্দনা-গীতি হইতে জানা যায় । পরবর্তী সময়ে প্রেম 

ঘটিত গানগুলির মধ্যে কতকগুলি বাধা গণ ঢুকিয়াছিল, কবিরা স্বানে-অস্থানে তাহা লাগাইয়া দিতেন! লীলা 

সারারাত্রি কছের সঙ্গে নদীতীরে কাটাইয়া দিয়াছেন, ইহা খ্রীতিহাসিক সত্যও নহে এবং কবিতার রুচি-শৌষ্ঠব- 

রূর্ধকও নে, ইহা একটি বাধা গৎ। কবি সামরিক রুচি ও চলিত কথার অনসরণ করিয়াছেন মাত্র। 



কষ্ক ও লীলা ২৯৭ 

রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্তরতারা | 

কোথায় হারাইল আমার নয়নের তার! || 

জাগিয়া পোহাইছি নিশি তোমরা ত জান। 

কোন দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান || 

“সপ্তসাগর-তীরে পর্বত অচলে। 

যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে || 

অতি উচ্চ কর বাসা পাওত দেখিতে । 

বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন পথে ॥ 

শুন শুন শুননে কথ। যত তারাগণ। 

তিলেকে বেড়াইতে পার এ তিন ভুবন !| 

খঁজিয়া দেখিও পিয়া, আছে কোন স্থানে । 

মরিবে অভাগী লীলা বলো৷ তার কানে ॥ 

নিশীখে নিদ্রা ঘোরে ছিলাম অচেতন । 

অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন || 

গে রত্র খজিয়া আমি ঘুরিয়। বেড়াই । 

এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই || 

কান্দিতে কান্সিতে মোর অন্ধ হইল আধি। 

কোন দেশে উইড়া গেল আমার পিঞুরের পাখী 

এমন নিষ্ঠুর বিধি শাহি দিল পাখা! । 

উড়িয়া বন্ষের সঙ্গে করিতাম দেখ। || 

“দিবস রাতির সাক্ষী তোমরা ভকরুলতা | 

তুমি নি জান গে। আমার ক্ক গেল কোথা || 

বল বল তকলতা রাখ আমার গ্রাণ। 

দয়া করি বল তার পথের সন্ধান || 

আর যদি জানাবে বল যাইবার কালে । 

অভাগী লীলার কথা গিয়াছে কি বলে 1” 

বৃক্ষের ডালেতে যদি পংখী আইসা বসে। 

কান্দিতে কান্দিতে লীল৷ তাহারে জিত্ঞাসে || 

28---1918 কি 



৯৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

“উচচ ডালে বইসারে পাখী নজর বহদূৰে । 

এই পথে নি যাইতে দেখছ আমার কম্কধরে || 

কত দেশে যাওরে তোমরা পাখী আরে উড়িয়া বেড়াও 

পুণিমার চান্দে আমার দেখিতে নি পাও ।। 

দেখিতে নি পাওরে আমার হীরামণ তোতা | 

দেখিলে জানাইও আমার দুঃখের বারতা || 

কইও কইও কইওরে তারে আমার মাথা খাঁও। 

অভাগী লীলার দঃখ যদি লাগাল পাও |1” 

পিঞ্জিরাতে শারী-শুক গান করে বৈসে। 

নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিভ্ঞাসে || 

“তোমরাত পিঞজিরার পাখী নাহি থাক বনে। 

তোমর। তাহার কথা ভুলিলা কেমনে | 

ক্ষীর-সর দিয়। পাখী পালিল যেজন। 

কেমনে তাহার কথা হইলে বিসারণ || 

এত যে বাদিযা ভাল পালিল সকলে । 

কি বলিয়া গেল বধু যাইবা কালে || 

কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল গ্িকানা |১ 

অবশ্য তোমাদের পাখী কিছু আছে জানা || 

ধরিয়া শারীর-গলা লীল।-কহিছে কান্দিয়া । 

আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া | 

উড়িয়া যাইতে রে পারশী আছে তোমার পাখ। | 

একদিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা ||” 

উড়ায়ে খাচার পাখী বলে লীলাবতী | 

ফিরায়ে কঙ্কেরে মোর আনহ ঝটিতি২ || 

উড়িয়া যাও হীরামণ তোতা উচ্রে আকাশে । 

শীঘগতি চল মোর বন্ধু যেই দেশে || 

১ কোন দেশে - - - ঠিকানা 7 কোর দেশে যাইবে, এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন ঠিকানা দিয়াছে কি-ন। ? 

* ঝাঁ্টিভিশীথ। 



কন্ক ও লীলা ২৯৯ 

দেখিলে শুনাইও আমার দুঃখের গান। 

বলিয়া-কহিয়া আনিয়া তাবে বাঁচাও লীলার প্রাণ | 

সম্পদ-কালেতে পক্ষী পালিল তোমায় । 

ভুলিতে এমন জনে কভু না জোয়ায়১ || 

পৃখিবী ভ্রমিয়া পন্ষী করিও সন্ধান । 

বারতা আনিয়া তাহার বাঁচাও লীলার প্রাণ || ১১০৮ 

(১৮) 

যাণ্য/সিকী গীতি 

দক্ষিণ ফাভগুন মাস গাছে নানান ফুল। 

মালঞ্চ২ ভরিরা ফুটে নালতী-বকূল ॥| 

মধু-লোভে যাঁওরে উড়ে ব্রমরা-ত্রমর্্রী | 

বহু দিন নাহি শুনি বধূর বাশরী || 

নানা দেশে যাওরে ভ্রমর আর পুষ্প-মধু খাও । 
কৈও কৈও লীলার কখা যদি লাগাল পাও ।। 

কেও কৈও বধূর আপে শুন অলিকূল। 

মালতীর গাছে ভার ফুটিগ়াছে ফুল ॥। 

'দারণ চৈত্রের হাওয়া দূত হইতে আসে । 

আমার বধু এমন কালে বৈয়াছে বিদেশে || 

গাছে গাছে সোণার পাতা ফুটে মোণার ফুল। 

কঞ্তেতে ওঞ্রী উঠে ভ্রমনার কোল || 

ডালে বসে বোকিল ডাকে পুণ্পেতে ভ্রমন । 

এমদ না কালে বধু গেল দেশান্তর || 

না কইয়া না বইলারে বধু হইলা বৈদেশী। 

মালে ফুটিয়া ফুল ঝাইরা হৈল বাসী ।। 

বিনা ন্গতে হার গাঁথি মালতী-বকুলে । 

প্রাণের বধু নাহি ঘরে দিব কার গলে ।। 

জোয়ায় _ যোগ্য হয় ॥। ২ মাল -ু ফুল-বাগান ॥ 

রেল-য়মনলিংহের উচ্চারণ “রন, লুতিরাং ফলের সঙ্গে বেশ বিলিয়া যান । 



১০৪০১ মৈমনপিংহগীতিকা! 

কইও কহও কোকিলারে কইও ববুব আগে । 

গঁথা মালা বাসী হইলে প্রাণে বড় লাগে ।॥। 

যদি গাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও । 

অভাগিশী লীলার দুঃখ বধুরে জানাও |] 

“নুতন বতসর আইল ধরি নব সাজ । 

ক. ফুটে বক্তজবা আর গন্ধনাজ || 

গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুকল | 

চারিদিকে শুনি নধুষক্ষিকার রোল || 

এহিত বেশাখ মাম অতি দুঃসময় | 

দারুণ নৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয়| 

কোকিল কোকিল! মাঁগে বসত বিদার । 

আমার বু এমন কালে নইগাছে কোখায় ॥ 

নৃতন বখ্সর আইল মনে নব আশা । 

অভাঁগী লীলা কাছে কেবলি নৈরাশা || 

“জ্যৈন্ঠমাস জ্যেন্ঠরে সকল মাসের বড়।৯ 

কলে-ফুদল তরু-লতা দেখিতে সুন্দর | 

আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল। 

মন সাধে ডালে বগি বিহঙ্সসকল || 

নানা গীতি গায়রে তারা £নানান ফল খায় | 

অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায় || 

নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর | 

কান্দিয়! সুধাইলে কেহ লা দেয় উতর 11” 

দারুণ প্রীক্মের তাপ জলন্ত অনল । 

ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়া অঞ্চল || 

“আম মাসের কালে জাশ! ছিল মনে । 

অবশ্য আসিবে বধু লীলা-সম্তাঘণে ॥ 

নৃতন বরঘা আসে লইয়া নব আশা! 

মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশ, । 

৯ জ্যৈ্মাস --- বড় _ জৈ) মাসের পিন খুব দীর্ঘ । 



কক্ক ও লীল। ৬ 

হাতেতে সোনার ঝাড়ি বধা নামি আসে । 

নবীন বরঘা জলে বনস্সুমাতা ভাসে || 

সপ্তীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিক়া । 

মরা ছিল তরু-লতা উঠিল বাচিয়া 1 

শুকৃনা নদী ভরে উঠে কলে কলে পানি। 

বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী 11 

পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়। 

আমার বধুন তারা লাগাল নি পায়।। 

এতকাল ছিল রে লীল৷ বড় আশার আশে । 

সাধুর তরণী বাহি বধু আইব দেশে ।। 

কত দিন বাচেরে প্রাণ আশার ধরিয়া | 

দুই মাস পেল লীলার কান্দিয়া কান্দিয়। || 

“কাল মেধে সাজ কনে ঢাকিয়া গগন । 

ময়ুর-ময়ুরী নাচে ধরিয়া পেখম || 

কদশ্ধের ফুল ফুটে বধার বাহার । 

লতায় পাতায় শোভে হীরামণ* হার ।। 

মেধ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা । 

ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা ॥| 

শাবণ আদিল সাথে জলের পসরা । 

পাখর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া২ ধারা || 

জলেতে কমল ফুটে জার নদী-কল। 

গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল ।। 

দিণ-রাতি ভেদ নাই মেঘ বঘে পানি। 

কুল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি || 

খাউরি বিউনা৩ করে যত ডুমের নারী । 

কত দেশে যায় তার। বাহিয়া না তরী ।। 

১ হারাষণ 5 লতা ও পাতায় হীর। ও মণির ন্যায় জুম্পর সুশির ফুল ফোটে । 

* শউনিয়া ল্শাবশ মাসের । ৬ খ্বাউরি বিউনা ০ খালৈ (মৎ্স্যাধার) এবং পাখ। । 



মৈমনসিংহ-গীতিকা 

“রৈয়া বৈয়া চাতক ডাকে বধঘে জলধর। 

না মিটে আকুল ভৃঘা পিয়াসে কাতর | 

কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী | 

অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী || 

শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্ধরি মাথে। 

'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরে পথে ।। 

কাহারে সজুধাও রে পাী আমি নাহি জানি। 

আমিও তোমার মত চির বিরহিণী। 

শুনরে বিরহী পাখী আরে পাখী পাইতাম তোমার কাছে। 

কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে ।। 

কি কব দুঃখের কখা কইতে না জয়ায়। 

দেশে না আসিল বধু বধ বহি যায় || 

দিন যায় ক্ষণ রে যার না মিটিল আশ । 

এইরূপে কান্দিয়া গেল লীলার ছয় মাস|। 

বিচিত্র-মাধব কক্ষের সন্ধান করিয়া | 

কঙ্কেরে লইয়া সঙ্গে আসিবে ফিরিয়া || 

এহিত আশাতে লীলার রাখিয়াছে প্রাণ। 

রধুসূৃতে কহে তোমার বিধি হইল বাম || ১-৯০ 

চা 

(১৯) 

শে।ক-গাথ। 

ছয় মাস দেশে দেশে বনেতে ঘুরির! | 

বিচিত্র-মাধব আইল দেশেতে ফিরিয়া | 

কক্ষের সন্ধান নাই যে পাইল কোনখানে । 

বিফল তালাস হায় রধুসূুতে ভনে || 

বিচিত্র-মাধবে দেখি লীলাবতী ধীরে। 

জিজ্ঞাসে “আইল! নি কষ্ক ফিরে নিজ ধরে।। 

শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর । 

ঘুরিয়। ফিরিয়া আইলা তোমরা বহ দেশাস্তর ॥ 



কষ্ক ও লীলা 

নানা স্বানে খুরিয়া আইলে বহু ক্লেশে। 

প্াণের ভাই কক্ষের দেখা পাইলেনি কোন দেশে || 

বিচিত্র-মাধব শুনি লীলার বচন। 

ধীরে ধীরে কহে দোহে করিয়া রোদন || 

“শন বইন লীলাবতী আমাদের দূগ তি 

গেনু ছাড়ি আপন ভবন। 

অনাহারে অনিদ্রায় অতি দুঃখে দিন বায় 

বছ কঙ্টে কর্সি অনেঘণ || 

কপালের দোঘে হায় নিদারুণ বিধাতায় 

নাতি দিল সুদিন ফিরিয়। | 

বৃথা কষ্টে কাটটিলাম . উদ্দেশ না পাইলাম 

নিরর্থক আসিনু ঘুরিয়। || 

পরথমে আল ছাড়ি পূব মুখি গেনু ঘুরি 
যথা হয় ছিলটের সহর | 

নুর্ম গাঙ্গ খরস্তৈ১ বহে পব্বতের পথে 

তালাসিনু ঘুরি ঘর ঘর || 

কামরূপ তারপরে ঘুরিয়া গেলাম ফিয়ে 
দেখি তথায় কালীর মন্দিরে । 

শনি আর মঙ্গলবারে যোর। মৈঘ পাঠ পড়ে 
আরও বলি দেয় কবিতরে ২, || 

পশ্চিম দিকেতে পরে গেনু নবন্থীপ পুরে 

যথা গ্রুভু গৌরাঙ্গ জন্নিল || 

গয়। কাশী বৃন্দাবন বন জঙ্গল চৌদ ভুবন 

খুঁজিলাম হইল-বিফল || 

নিরাশ হইয়া পরে আইনু ঘরেতে ফিরে 
কহিলাম দূঃখ-বিবরণ | 

ব্ঝি কঙ্ক বেচে নাই এমন হইল তাই 

থাকিলে হৈত দরশন ||: 

» খরন্সরতে-খরস্সোতে। ২ কবিতরে ০ কবুতরে, পায়রা | 
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বিচিত্র-মাধব পরে গিয়া গরুর স্থানে | 

দরশন দিল করি প্রণাম চরণে || 

আশীব্বাদ করি কয় বিচিত্র-মাধবে । 

“কক্ষের খবর কিবা কহ মোরে তবে।। 

বহ ক্লেশ পাইলে তোমর! আমার কারণে । 

ছয় মাস থরি আইলা পব্বত-কাননে || 

বল শুনি বখসগণ তাহার বারতা । 

তোমরা আইলা দেশে কঙ্ক রইল কোথা ||” 

“শৈশব-হ্দ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই। 

প্রাণ দিতে পারি তারে খজে যদি পাই || 

কত যে খুঁজিনু তার নাহি লেখা জোখা। 

নিখোজ হইল] বুধি না পাইলাম দেখা 11” ১৮৮ 

(২০) 

পুনরায় অনুসন্ধান 

আশীব্বাদ করি গুরু পুন কপুহ বীরে। 

“যে রকমে পার বাছা কন্কে আন ফিরে ।। 

কঙ্ষেরে আনিয়া তোমরা দেও দুই জনে । 

লোকালয় ছাড়িয়া যাইব মোরা বনে।। 

ব্যাঘ ভন্লুক হবে পাঞ-প্রতিবাসী | 

নগর ছাড়িয়া মোরা হব বনবাসী || 

গুরুর দক্ষিণা দেও কক্ষেরে আনিয়া । 

পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া ॥ 

মহাযাত্রার আর নাহি বেশী দিন বাকী। 

স্রখেতে মরিব যদি কক্ষে সামনে দেখি || 

তোমরারে১ রাখিয়া এই সংসার মাঝারে । 

দুই ঢক্ষ মুদিতাম দেখিয়। সবারে || 
রং স্ সং সং 

, তোমরারে - তোমাদিগকে। 



কষ্ক ও লীল৷ ৩০ 

শুন শুন বিচিত্র আবে মাধব জন্দর | 
আজি হতে তোমরা পুন যাবে দেশাস্তর | 
কিন্ত এক কথা মোর শুন দিয়া মন। 
গৌরাঙ্গের পুর্ণ তক্ত হর সেই জন || 
যে দেশে বাজিছে গৌরচরণ-নূপুর । 
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদর ॥। 

যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল। 
হরি নামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল | 

সেই দেশে কন্কর করিও অনেঘণ। 

অবশ্য গৌরাঙ্গ-ভক্তে পাবে দরশন || 

যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম । 

নাম-সংকীন্তুনে নদী ষহে সে উজান || 

শিধ্য-পদধূলি মেঘে ছাইয়াছে গগন | 

সে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন ||"" 

বিচিত্র মাধব তবে গুরুর আদেশে । 

পুনরায় দৌহে মিলি চলিল বৈদেশে | 

কষ্ষে অন্বেঘিতে পুন যায় দুইজন | 

এদিকে হৈল কিবা শুন বিবরণ ॥ ১৩০ 

(২১ ) 

জনরব 

জনরব এই মাত্র সব্বলোকে বলে। 

ডুবিয়া মরেছে কঙ্ক দরিয়ার১ জলে | 

সং সং পর সং 

বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনি। 

শুধাইলে উত্তর নাই না শুধালে শুলি | 

১ দরিয়া নদী । 

২ শুধাইলে ---- শুনি-ভিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে না, অথচ জিক্ঞাসা গা করিয়াও অনেক সময়ে 

শোনা বায়। 

৯9--৮828 3-1, 



মৈমলসিংহ-গীতিকা। 

কাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা কে দেয় উত্তর । 

সত্য ফি জলেতে ডুবি মৈল কঙ্ছধর ।। 

কাহারে শুধায় কন্যা কে দেয় উত্তর । 

ধূলায় পড়িয়া কান্দে কোথা কম্কধর || 

চাদ উঠে তারা উঠে কোথা কন্ধধর | 

শুধাইলে তার নাই সে দেয় যে উত্তর ।| 

জিজ্ঞাসিলে চন্দ্র তারা আধারে লুকায়। 

সবর্বনাশ হৈল লীল! কান্দিয়া লুটায় || 

কানে কানে কয় কেহ যেন কন্ক নাই! ১ 

কাহারে শুধাইলে বল কক্ষের খবর পাই ।। 

সঃ সং ৬৬ নং 

শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ্রা নাহি আইসে। 

ধূমাইলে স্বপন দেখে ক্ক জলে ভাসে ।। 

সং সৎ ০ সং 

কিছু দিন এহি মতে গেলত কাটিয়া । 

একদিন মাধব তবে আইল ফিরিয়া || 

মাধবের সঙ্গে কঙ্কে লীলা না দেখিয়া । 

সাহস না পায় তারে জিজ্ঞাসে ডাকিয়া || 

লীলার নিকটে তবে মাধব আসিয়া | 

দুঃখমনে কহে' কথা নৈরাশ হইয়া || 

“শুন শুন বইন গো লীলা বলি যে তোমারে । 

কত চেষ্টা করিয়া না পাইলাম কর্ধরে || 

কি দিব উত্তর আমি গুরুর চরণে । 

দীর্ঘকাল কাটাইনু বৃথা অন্বেঘণে |)” 

সন্দেহ ভুঞ্জিতেৎ লীল! ভিজ্ঞাসে মাধবে | 

“শুনিয়াছ কিবা হৈল কিছু জনরবে || 

১ কানে --- নাই- যেন কানের কাছে চুপে চুপে কেহ বলিয়। যায় “কক্ষ নাই' । 

» তুজিতে 5 ডজিতে, ভঙ্গ করিতে! | 



বক্ষ ও লীলা ১০৭ 

মাধব কহিল তবে “শুন সমাচার । 

সত্যমিথ্যা নাহি জ্রানি জানেন ঈশ্বর ।। 

জনযব এই মাত্র লোকমুখে শুনি । 

জলেতে ডুবিয় কক্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী || 

বিদায় হইয়া ক্ষ আমাদের স্থানে । 

সংসার ত্যজিয়া বায় গৌর-অন্বেঘণে || 

আঘাইঢা১ পাগলা নদী খরধারা বয়। 

অকস্মাৎ কাল মেষ গগনে উদয় || 

ঝর-তোফানেতে ডুবে সাধর তরণী । 

জলেতে ডুবিয়া কষ্ক ত্যজিছে পাপী ||" ১--৩৮ 

(২২) 

স্ৃত্যুশয্যায় লীলা 

মাধবের কথা শুনি কান্দে লীলাবতী | 

“নেও মোরে যখা গেছ করিগো মিনতি || 

আর কত কাল সয়রে বন্ধু আর কত কাল সয় । 

তোমার বিচেছদ-জ্বালায় তনু দগ্ধ হয় 117? 
সৎ র্ৎ যু সং 

সেই দিন হইতে লীলা ছাড়ল ভাত-পানি । 

একেলা বসিয়া কান্দে দিবস-যামিনী |1 

কক্ষের লাগিয়া লীলার তনু হৈল ক্ষীণ। 

হায়রে সোনার অঙ্গ লীলার হৈল মলিন || 

'বাচিয়া নাহিক কন্ক রইব কোন আশে । 

যে দেশ গিয়াছ বন্ধু যাইব সেই দেশে ।!' 
চা সৎ পু সঃ 

হেমস্ত চলিয়া যায় শীত আইল ঘুরে । 

অঞ্চল পাতিয়! লীলা শুয়ে ভূয়ের পরে ।। 

আঘাইঢা 25 আঘাঢ় মালের । 



মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

“সাদর সাক্ষাৎ বেশি ১ তাহার অধিক বাসি 

হেন ভাই জলেতে ডুবিল। 

কিসের কর্মের লেখা আর না হইল দেখা 

বিধি মোরে নিদারুণ হইল || 

সং সঃ ০ ০ 

গ্বাণের দোসর ভাই তা'হতে২ আুহৃদ নাই 

হেন ভাই জলে ডুইবা মরে । 

মরিবার কাল হায় চখে না দেখিনু তায় 

একি শেল রহিল অভ্তরে 117 

সং সৎ সঃ সৎ 

“অকলে ডুবিল নাও শিশকালে মৈল মাও 

কত দুঃখে পাল্যা তুলে বাপে । 

হেন বাপ বৈরী হইল কারে দোঘ দিব বল 

কপাল পুরিল ব্রক্দশাপে || 

মনে চিন্তে নাহি জানি লোকে বলে কলক্ষিলী 

এত ছিল কর্পে নাহি জানি । 

দিবস আমন্কাইর ঘোর চন্দ্রস্য্য সাক্ষী মোর 

আর কারে সাম্সী করি আমি 11; 

এক দুই তিন কৰি বছর গোয়াল। 

দেশে না আসিল বন্ধু দিন বয়ে গেল।। 

মাধব আইল হায়রে কন্ক না আইলা ফিন্িয়া | 

দিবারান্রি ভাবে লীলা শব্যায় শুইয়া | 

ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা । 

সাপের বিঘ হইতে অধিক বিরহের আলা 1 

রধূন্তুতে কয় বিধি প্রাণে বাচা দায়। 

এ বিছ্ব নামে লা দেখ ঝাড়িলে ওঝায় ।। 

১ সোদর -- - বেশি ০ সাক্ষাৎ (সহোদর) শ্রাতার চাইতে বেশী । 

ছু তা'হতে-্ তাহার অপেক্ষা । 



কম্ক ও লীলা ৩০৬ 

এইত না ছিল লীলার সোনার যৈবন। 

হেমন্ত নিয়ারে১ যেমন মরে পদাবন || 

শাঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীধল কেশপাশ | 

যে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আশ || 

হাটিয়া যাইতে কেশ লুটাইত পায়। 

ছিন্রভিন্ন হৈরা কেশ শহ্যায় লুটায় || 

বদন স্সদ্দর লীলার পদের সমান । 

মেঘেতে ঢাকিল যেমন পুন্নুমাসীর চান ।। 

সাজ্তীয়ারত তারা যেমন লীলার দুটা আখি। 

কোঠরে বসিল চক্ষু দেখি বা না দেখি। 

অধরষুগল লীলার সন্দরবরণ । 

মৈলান হইল আসি কাজল যেমন || 

পথম যৈবন কন্যা কমনীয়€ লতা । 

সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষকের« পাতা || 

নাসিকা হালিয়া পড়ে শাস বহে ঘলে। 

মরণ বসিল আসি নয়নের কোণে || 

বৈকালীর* রাঙ্গা ধনৃ" মেঘেতে লুকায়। 

দিনে দিনে ক্ষীণতন্ শয্যাতে শুকায় || 

সব আশ! মিছারে হইল লীলার প্রাণমাত্র বাকী | 

একদিন উইরা গেল পিঞ্রের পাখী | 

রঘুস্থত কহে কান্দি মিছারে দুনিয়া! | 

কার লাগিল কেবা মরে না দেখে ভাবিয়া || -৫৮ 

( ২৩) 

শেষ দৃশ্য 
উঠ উঠ উঠ মাগো কত নিদ্রা যাও। 

আমি অভাগায় ডাকি আখি মেলে চাও ।। 

১ নিয়ারে»* নীহারে | ২ চাচুলীর আশ-্বাঁশ চাঁছিলে যেকপ আশ হয়। 

* সাজুতীয়ার » সাজের | ৪ কমনীয় চু অন্পর | « ইচ্ষুকের _ ইক্ষু, আখের | 
» বৈকালীর » বিকাল বেলার । ৭ রাঙ্ষা ধনু. রামখনু। 



১১০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

আলিয়াছে প্রাণের ভাই তোমার লাগিয়া | 

নিদ্রা ত্যজি উঠ তুমি দেখ চক্ষু চাইয়া | 

অভাগায় ছাড়িয়া মাগো কোথা যাও চলি। 

একবার চাহ চক্ষু দেখ আখি মেলি । 

ক্ষধাতৃষণয় কেবা মোরে দিবে অন্রপানি | 

বিউনী৯ বাতাসে কেবা জ্ড়াইবে প্রাণী ॥ 

কারে লইয়া দিবরে আমি দেবের আরতি। 

কে মোর আন্ধাইর ঘরে আ্লাইবে বাতি || 

কে তুলিবে পূজার ফল ভরিয়া না ডালা । 

কি করিয়া শুন্য ধরে রঠিব একেলা | 

পড়িয়া রহিল তোমার হীরামণ শাড়ী। 

পড়িয়া রহিল তোমার জলের গাগরী || 

পড়িয়া রহিল আমার মনের যত আশা । 

সব্বদ্ঘ ত্যজিয়৷ হইলে নদীর কুলে বাসা২ || 

শূন্য গৃহে আর নাহি যাইব একেলা | 

আভ্ি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা || 

মং সং সঃ সং 

কে মোর মরণকালে বসিবে শিয়রে । 

কাহারে লইয়া আমি রব শুন্য ঘরে || 

আর একবার মাগো চাও মেলি আখি । 

নয়ন ভরিয়া তোমায় জন্ম শোধ দেখি || 

ধং ৭ সঃ সং সং 

বিচিত্রের মুখে তার বারতা পাইয়া | 

শীহাগতি হইয়া ক্ক ঘরে আসে ধাইয়া || 

আসিয়া দেখিল কষ্ক সব অন্ধকার । 

গৃহে না জ্বলয়ে বাতি সকলি আধার | 

শ্বশীনে পড়িয়া গর্গ কান্দে উচচস্বরে | 

শীবগতি হইয়া কষ্ক গেল নঙ্গীতীবে || 

১ বিউনী-বাজনী (পাখা)। ২* সব্বস্থ -- - বাসা লয়াজেশুরী নদীর তীরবর্তী শশানে। 



কষ্ক ও লীলা ৩১১১ 

বহু কষ্টে চিতা জালি প্রদক্ষিণ করে। 

কন্যার লাগিয়া গগ" কান্দে হাহাকারে | 

গর্গের কান্দনে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা । 
উপরে আকাশ কান্দে নীচে বস্ুুমাতা || 

দামোদর দাস কহে সব অঙ্ধকার। 

যে নিধি হারাইল! ফিরি না পাইবা আর || 

দৈবের নিব্বন্ধ কথ। কপাল-লিখন । 

সেই দিন শাশানে কঙ্ক-গগের মিলন || 

বজাঘাতে বৃক্ষ যেমন জলিয়া উঠিল । 

হাহাকার করি গগ কঙ্ষেরে ধরিল || 

“হায় কঙ্ক এতকাল কোথা তুমি ছিলে । 

তোমায় ডাকিয়াছে লীলা মরণের কালে ।। 

কিসের সংসার-ধর কি হবে আমার । 

মায়ের বিহনে আমার সকল অন্ধকার || 

পঞ্চ বছরের শিশু মাও গেল ছাড়ি। 

এতকাল পালিয়াছিলাঁম কোলে কাঁকে করি ।। 

এহিতি কন্টার লাগি সংসার-বন্ধন | 

সেই কন্যায় হারাইলাম জনোর মতন ।। 

বোধনে৯ প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে । 

কি কৰ এ কর্মফল আছিল কপালে || 

আর না ফিরিব ঘরে তোমর। সবে যাও । 

শালগ্রাম শিলা যত সায়রে* ভাসাও || 

আগুন আলিয়া মোর পুড় গুহ-বাসা | 

আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের আশ! || 

আজি হইতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা | 

আর না নিবিবে মোর সংসারের আলা |17 

» বোধনে 7 বোধনের সষয়, জাবাহন করিয়াই । 

» লায়রে রও লাগবে । 



০১২ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

আকাশে দেবত। কান্দে গর্গের কান্দনে। 

ভাটীয়ালে১ কান্দে নদী না বহে উজানে ॥ 

আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে রৈয়া। 

বনের পশুপক্ষী কান্দে বনেতে বসিয়া || 

গগেরি কান্দনে দেখ পাথর হয় জল । 

রঘুস্ূতে কহে আর কান্দিয়া কি ফল।। 
চে সং সং সঃ 

অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল । 

কম্ষের সহিত মুনি যায় নীলাচল | 

সঙ্গে চলে অনুগত শিঘ্য পঞ্চজন। 

সংসার তেয়াগি গেল৷ জন্মের মতন || ১৬৪ 

গায়েনের নিবেদন 

বারমাসী পাল গীত হইল সমাপন । 

নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাজন || 

কি গাইতে কি গাইলাষ আমি অল্পমতি। 

নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি ।। 

দারুণ মাঘের শীত অঙ্গে বস্ত্র নাই। 

কর্মকর্তার কাছে একখান শীতের কাপড় চাই | 

ইনাম বকসিস্ চাই কর্মকর্তার বাড়ী । 
বছর বছর যেন গান গাইতে পারি | 

দেবতা. সকলে মাগি করি জোড় কর। 

কন্ধকত্তায় তার। দিয়া যাউখাইন২ বর। 

ধন পুত্র লক্ষ্ণী হউক পণ” হউক আশা। 

গাইন ভিক্ষুক যারা তাহাদের হউক আশ! ॥ 

দেবসভা পাইয়াছিলাম আমি যে অথমে। 

প্রণাম জানাই আমি সভার চরণে || 

হরি হরি বল সবে পালা হইল শেঘ। 

কর্ত। যদি বিদায় করেন চলি যাইব দেশ || ১১৬ 
উস আিএল আহ তের 

» ভাটীয়াদে 2 ভাটির দিকে, নীচ দিকে বহিষ্বা। ২ যাউখাইদ - বাউন ! 



কাজল রেখা। 

€( বপকণথা। ) 

৫0-7755 89 কত 





হ্কাতভ্দতলক্েজ্ঞা। 

আরন্ত---(মানিকরে) 

সভাপতি-পদে আমি মিনতি১ জানাই। 

আমি যে গাইবাম গান হেন পাধ। মাই || 

অল্পমতি অল্পক্ঞানী মই দূরাচার | 

এই সভায় গাইতে গান কি শক্তি আমার | 

দশ জনায় ধইরাছুইনৎ মোরে না দেখি উপায়। 

তবে যে গাইবাম গান উন্তাদের কিরপায়'৩ || 

উস্তাদের চরণে আমার শতেব পনাম৪ঃ 1 

একমনে পভাজন ঘ্ধর অবধান || 

(১) 

মানিকরে-- 

ভাটিয়াল মুদ্ুকে আছিল এক সদাগর। 

কঠায়াল্্ আছিল সাধু মাম ধনেশুর || 

এক কইন্যা এক পুত্র ছিল সাধুষ ঘরে। 

ধনী আদ* হইল সাধু মা লঙ্গ্রীর বরে।। 

দশ লা বচছরের কন্যা কাজলরেখা নাম। 

দেখিতে সুন্দর কনা৷ অভি অনুপম || 

হীরা-মতি জলে কন্যা যখন নাকি হাসে। 

সুজাতি বর্ধার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে | 

১» মিনতি. মিনতি। ২ খইরাহুইগ্ _ ধরিয়াছেন, অনুরোধ করিয়াছেন। 

১ কিরপায় - কৃপায় । & পনাম-্ পণামের অপন্রংশ | 

« কৃঠীয়াল-- বৃহৎ পাক গৃহাদির শ্থামী। 

» ধনী আদ. ধনযান্। ' সুজাতি. সুদ্শ্য। 



৩১৬ মৈমনসিংহ-গীতিক। 

চাইর না বচছরেন পুজ্, নাম বত্বেখুর | 

রত না জিনিয়া তার চিক্কণ১ কলেবর ।। 

দৈবের নিব্বন্ধ কথা শন দিয়া মন। 

শোসাৎ কইরা লক্ষী তার ছাড়িলা ভবন ।। 

পিসি 
4? 

সস 

মানিকরে_- 

ভূয়া খেলাইয়া সাধু হারাইল সম্বল। 

ধনরত্ব হাতীঘোড়া সব হইল তল ।। 

সকল হারিলা সাধু পাপিষ্ঠ জয়ায় | 

ফকীর হইয়া সাধু ঘুরিয়া বেড়ায় || 

বড় বাপের বড় বেটা ছিল ধন্পতি। 

জুয়াতে হারিয়া তার এতেক দুর্গ তি। 

কন্যা পুভ্র, মাত্র সাধুর হইল সম্বল। 

বার ডিঙ্ষা ধন সাধুর উভে হইল তল ॥ 

মং সং যং সং 

সং নং সং সঃ 

(৩) 

সাধু ধনেশুর জ্য়াতে সব হারাইয়া ফকীর হইল। তার যত হাতী-যোড়া, লোক- 

লঙ্কর--আর কিছুই রইল দা। কলা কাঁজলরেখার বিয়ার কাল উপস্থিত। এগার 

বচছরের কনা বিয়া না দিলেই না হয়| জয়ারী€ বাপের কন্যাকে বিয়া কর্তে কৈউ আইল 

না। সদাগরের পুরীতে এমনকালে এক সন্রালী আসা" দেখা দিলাইন* | সণুযাসী 

সদাগরেরে" এক শুকপক্ষী আর এক শিরি” আচ্চইট্» দিয়া কইলেন, “এই পক্ষী ধশ্বমতি 

১» চিন্কণ -« চিকন, সুন্দর | » গোসাস্রাগ। 

৩ উভে নু সমুদায় | ৪ জুয়ার» যে জুয়া খেলায় । 5 আস্যা সম আসিয়া । 

৬» দিলাইন ০ দিজেন | ৭ সঙগাগরেরে 7? পদাগরকে | 

* শিরি- শ্রী; অন্দর ও মূল্যবান ! ৯ আঙুইট্_ আংচী। 
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শুক। তুমি এই পক্ষীর কথা মতন যুদি* কাম২ কর, তা অইলে তোমার বাপের 
কালান্যা” যে শমুত্তি৪_--সব ফির্যা* পাইবা। এইকথা শুন্যা সদাগর খুব সুখী জইয়া 
শুকপক্ষী রাখল, সনুাসী বিদায় অইয়া চল্যা গেলাইন। 

একদিন সদাগর ধর্মমতি শুকেরে জিজ্ঞাসা করল, 

'কও কও শুক পংখীরে আমার বিবরণ । 

আমার না দুঃখের দিন যাইব কখন || 

রর়মন্দির আমার তাঙ্গ্যা অইল মাঁটি। 

ভূমিতে পড়িয়া শুই নাই একখান চটি || 

পানি যে তুলিয়া খাই নাই ঝাড়িঝুড়ি। 

পগ্থের ফকীর অইয়। দেশে দেশে ঘুরি || 

বাপের কালা আন্তি* যোড়ারে পংখী-- 

পংখী আরে--কত যে আছিল। 

বিপদে ফালাইয়া পংখখী-- 

পংখী আরে--দৈবে হইরা" নিল | 

এক পুজ্, এক কন্যারে পংখী বংশের বাতি জলে। 

কি দিয় পালিবাম* পংখী সেই না দই ছাওয়ালেন || 

শুক--- 

কাইদ্দ না কাইন্দ না১০ সাধু না ধান্সিও আর । 

দুঃখের যে দিন সাধু যাইব তোমার || 

হাতের ছিরি আঙুইট্ সাধু রে বিকাইয়১৯ সহয়ে | 

ভাঙ্গা ডিঙ্গা নান্ধাইতভে১২ আন কারিগরে ৯৩ | 

১ বুদিন্ যদি। ২ কামস্ফাজ ; কর্পের অপশরংশ । 

" ফাঁলান্যা কালীন, সময়ের | & যে সমভিল্যে সমস্থ | 

« ফির্যা - ফিরিয়া । » আতি- ছার্তী। 

" হইয়া». হরশ করিয়া । ” পালিবাম ৮ পালন করিব । 

৯ ছাওয়াল _ সম্ভান, শুধু পৃকঘ ছেলে লল্য | ১০ কাইলা নাস্ক্কাদিয়ো না । 

১১ বিকাইয়া সু বিক্রয় করিয়া | | 

' » বান্ধাইতে _ বাধিতে ; পুনর্গঠন করিতে । * কারিকর _ কারিগর ; বিশ্রী | 
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কিছু মূলধন লইয়া বাণিজ্যেতে যাও। 

ধনরত্ে ভইরা লক্ষশি দিবাইন১ তোমার নাও || 

পূব দেশেতে যাওরে সাধু হাওর২ পাড়ি দিয়া । 

এক বচছরের ধন খাইবা বার বচচছর বইয়া || 

(8) 
এই কথা শুন্যা সাধু করল কি,--সেই যে ছিরি আঙ্গইট্,--নিয়া বাজারে বিক্রী করুল। 

পরে কামলা ৪ কারিগর ডাক্যা আন্যা* বাপের কালাইনা যত ডিঙ্গা আছিলু, সব দুরন্ত করুল। 

কইরা--পৃবদেশের দিকে বাণিজ্যে মেলা* দিল। অল্পদিনের মধ্যেই সদাগর বাপের 

কালাইন্যা যত ধন ফির্যা পাইল। 

আত্তি-ধোড়া, লোক-লঙ্কর, ডিঙ্াতরা ধন সদাগরের পুরীতে আর আটে না" | যত 

কামট্জি, জলটুক্ষি ধর” সদাগর সব দরস্ত করল । 

(৫) 

এও» চিন্তা গেল সাধুর আর চিন্তা হইল। 

ধরের কন্যা কাঁজলরেখা অবিয়াত১০ রইল || 

এগার বছরের কনা বারয় নাই সে পড়ে। 

বিয়ার কাল হইল কন্যার চিত্তে সদাগরে || 

ভাবিয়া চিত্তিয়া সাধু শুকের কাছে যায়। 

কহ কহ শুক পংখী এ্রহার৯১ উপায় || 

(৬) 
এই কথা শুন্যা শুক পংখী কইল-_““সদাগর, তোমার সকল দুঃখু দর হইছে। এই 

দঃখের আরও দেরী । মরা সোয়ামীর কাছে এই কন্যার বিয়া হইব১৯। এই কন্যারে 

+ দিবাইন _ দিবেন। ২ হাওর » বিল-বিশেষ। 

৩৬ বইয়া _ বসিরা বসিয়া; কোন কাজকর্পা না করিয়া! । 

৪ কামলা _ যয । €* ডাক্যা জান্যা - ডাকাইয়া আনিয়া । 

৬ মেলা - রওনা, যাত্রা । ৭ আটে না-ধরে না, কুলার না। 

" কামটুঙগি, জলটুঙ্গি ঘর পৃত্রে জলাশয়ের মধ্য হইতে লোকে প্রমোদমল্দির গড়িয়া তুলিত 

(দেওয়ান ভাবনা প্রষ্টা) ! রর ১» এ. এই। 
১০ অবিয্লাত _ অবিবাহিত । »' এহার » ইহার | ২ হইব - হইবে। 
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তোমার পুরীর মধ্যে রাখ্যো ন।১ বনের মধ্যে নিবাস২ দিয়া আইল |" তখন সদাগর কারতেও 
আরম্ভ কর্ল--“হায়! আমার অত আদরের কন্যা, আর তার কপালে এই তুংখু। মরা 
সোয়ামীর কাছে বিয়।''--সদাগর হায় হায় করিয়। বিলাপ করিতে লাগিল । 

(৭) 

দিশা--গণেরও ঝি গো, কেমন কইর। দিবাম তোমায় বনে । 

বাপে মায়ে পালে কল্যা বিয়া দিবার আশে। 

আমি কেমন কইরা এমন কন) পাঠাই বনবাসে | 

শিশুকালে মাও মইল কত দুঃখু কৰি। 

এমন করিয়। কন) পালন যে করি || 

দুফষেরৎ কাল মোর দৃঃখু নাইসে যায়। 

শুক পংখী কছে কথা না দেখি উপায় ॥ 

আধ পিষ্ট* গেল আমার গুয়ে আর মৃতে। 

আধ পিষ্ট গেল আমার মাঘ মাস] শীতে | 

কত কষ্টে পাল্যা৭ তুলে এরর” লাগিয়৷ | 

বনবাসে দিবাম কন্যা নাহি দিবাম বিয়া || 

আমার দূঃখের দিন লা হইৰ দর । 

(৮) 

তখন সদাগর করল কি--বাণিজে, যাইবার ছল করিয়। ডিঙ্গ। সাজাইয়। কন্যারে লহয়া 

রগুনা কর্ল। উজান বাইয়া বাইয়া সদাগর যাইতে যাইতে সামনে এক অরণ্য জ্জলা ৯ 

পড়ল । সাধু এই.খানে ডিঙ্গা রাখা। কন্যারে লইয়া বনের মধ্যে গেল। যাইতে যাইতে 

অলেক দর গেলে কাজলরেখা কন্যা মনে মনে ভাবতে লাগল । মনের মধ্যে একটা দুঃখু 

হইল । 

» রাখো না রাখিও না। 

২ “বনের মধ্ো নিবাস 25 নে নিধ্বাসন দিয়া আইল । 5 কানতে অ কাদতে। 

৪ গুণের - গুণবতী । «* দৃক্ষের দূঃখের | » আখ পিষ্ট 5 পৃষ্ঠের অঙ্ধভাগ | 

" পালা! » পালন করিয়া | “ এরর ০ ইছার | ৯ অবণা ছাজলা »-জল্ললের অপন্রংশ | 

অরণ্য এখানে বিশেষণরাপে 'গভীর' অর্থে বাবছাত হইয়াছে । 
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(৯) 

দিশা--বাপ মোরে কই১ লইয়া যাওগে।,. 

পরথমে ছাড়িলা বাড়ী বাণিজাকারণে | 

ডিগ্গা রাইখ্য। নর্দীর কূলে কেন আইলা বনে | 

মনে যদি ছিল বাপ দিবা বনবাসে। 

আর দুই দিন খাকৃভাম আমি মা-ভাইয়ের পাশে | 

কি কারণে আইল বনে কিছুই না জানি। 

বনবাসে দিবা মোরে এই অনুমানি | 

বনের যত তরুলতায় দেখহ জিজ্ঞাসি | 

বাপ হইয়া কন্যায় কবে করছে বনষাসী | 

চাইর না যুগের সাক্ষী চন্দ্রসূর্যাতারা | 

ধঙ্দের মধ্যম খঁটিৎ ধন্দ্ের পাহারা || 

জিজ্ঞাসপ। কর বাপ আরে তাহাদের স্বানে | 

বনেলা৩ পংখীর কখায় কে কন্যা দিছে বনে || 

পাহাড় খাইক্যা ভাইটযাল* নদী সাগর বইয়া যায় 

চার যুগের যত কথা জিজ্ঞাস তাহায় | 

জিজ্ঞাস কর বাপ আরে জিজ্ঞাস কর তারে । 

বনেল৷ পক্ষীর কথায় কে কন্যা দিল বনাস্তরে* || 

(১০) 

সেই অরণ্য জঙ্গলার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তার! দুইজন অনেক দূর গেল। সেই 

বনের মধ্যে না ছিল মানুঘ, না ছিল পশু পংখী। অনেক দূর যাইয়া দেখে কি. সামনে একটা 

ভাঙ্গা মন্দির | মন্দিরের মধ্য দিয়। কপাট বন্ধ। বাপ আর ঝি দইজনে মন্দিরের সিডির 

১ কই. কোথায়। 

৭ খুঁটি খুটা; ধর্ধের় মধ্যম খুটি ধর্পের মধ্যন্থলের শ্ন্তম্বরাপ - প্রধান অবলম্বন । 

* বনেলা 2 বনা। ৪ থাইকা ক হইতে , খেকে। 

« ভাইটাল -- ভা্টিয়াল। » বনাস্তয়ে বনের যধ্যে। 
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মধ্যে বইল২। তখন দুপইরা৩ রইদৃ৪-_ক্ষিধায় ও পানি তিয়াসে* কন্য। কাজলরেখা। 
অত্যন্ত কাতর হইয়৷ পড়িল। 

গান-- 

চলিতে না চলে পাও কোথায় রইল মোর মাও 

কোথায় রইল গর্ভ সোদর ভাই । 

কপালেতে ছিল দুঃখ তিয়াসেতে ফাটে বুক 

এক ঢোক পানি দেও খাই || 

সঃ সং ৬ ষ 

সদাগর কন্যারে কইল-- তুমি এইখানে খাক। কাছে জল আছে কিনা দেইখা 

আয়ি*।' এই কথা কইয়। মেলা দিল। সদাগর চলিয়। গেলে কন্যা উঠিয়া মন্দিরের 

চাইর দিক দেখতে লাগুল। তারপর সে যখন মন্দিরের কপাটের মধ হাত দিল, অমনি 

কপাট খুইল্যা গেল। তখন কন্যা মন্পিরের মধ্যে প্রবেশ করুল, অমনি মন্দিরের কপাট 

আবার বন্ধ হইয়। গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজলরেখা মন্দিরের কপাট খুলতে পারুল 

না। সদাগর জল লইয়। আইয়া ডাকৃতে লাগল । 

কাজল ! কাজল !--কোন সাড়া-শব্দ নাই । কতক্ষণ পরে মন্দিরের মধ্যে থাক্যা 

কাজলরেখ। শব্দ করিল। সদাগর কইল৮ “তুমি বাইরে আইস, আমি জল আনৃছি৯ |? 

হায়! কাজলরেখ। যে মন্দিরের বন্দী ; একখ সদাগর বুঝতে পারুল না। কন্যা তখন সকল 

কথ খুলিয়া বলিল--_সদাগর মন্দিরের কপাট খুলনের চেষ্টা! করল, কিন্ত পারুল না । তারপর 

কপাট ভাঙনের চেষ্টা করুল, কিন্ত তাও পার্ল না। 

এপস € ধ/ ৯ 

সদাগরে ডাক্যা কয় “পরাণের ঝি১ৎ। 

এই লা মন্দিরের যধ্যে দেখছ তুমি কি] 

১ মধ্যে এখানে উপর | * বইল - বসিল , ১ দূপইরা -দপ্হরের | 

৪ রইদ্-- রৌদ্র « পানি তিয়াসে » জলতৃষ্চায় | 

» দেইখ্যা আয়ি ₹ দেখিয়া আসি। * আইয়া 7 আসিয়া 

” কইল-ববিল। ৯ আনুছি. আনিয়াছি। ১৯ ঝি্ঞকনা। 

41--8918.ণ, 



শষ৭ মৈসনপিংহ-গীতিক। 

কাইন্স। কাজলরেখা বাপের আগে কয়। 

এক আছে বির্ত৯ কমার সে যে শুইয়। রয় | 

ঘরেতে বিরৃতেরৎ বাতি রাত্রদিব। ভ্বলে। 

সব্বাঙ্গে বিদ্ধিয়া রইছে সুইচ আর শালেও 11”? 

সদাগর ডাইক্যা কয় “পরাণের ঝি। 

তোমার কপালে দক্ষু আমি করবাম কি।। 

যা কইল শুকপংখী কপালে কলিল। 

তাল বরে বিয়া! দিতে বিধি বাদী হইল || 

বাপ হইয় মরার কাছে কন্যা দিলাম বিয়া | 

গিরেতে* ফিরিবাম আমি কিবা ধন লইরা || 

শুন লো পরাণের ঝি কইয়। যাই আমি । 

সামনে আছে মর কমার সেই তোমার স্বামী || 

সাক্ষী হইয়ে। চন্দ্রস্রুষ বনের দেবত। । 

আজি হইতে ছাইড়।* গেলাম পরাণের মমতা || 

সতী নারী হও যদি আমি যাই কইয়া। 

ঘরে আছে মরা স্বামী লইও জিয়াইয়া* || 

জন্মের মত খইয়।" যাই জার না হইব দেখা ৷ 

সোয়ামীরে জীষাইয়। তুমি রাখ্যোশ হাতের শাখা 11” 

বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দে পশুপাখী । 

অরণ্য, জঙ্গলায় কন্যা রইল সে একাকী ।। 

বাপের ভাঙ্গয়ে হিয়া কন্যার ভাঙ্গে বুক । 

যাইবার কালে না দেখিল কেউ বা কার সুখ || 

সং ফ ৬ সং 

 যিয়তের . হুতের ॥ 

৬ সুইচ আর শাল-ছুঁচ ও শেল। * গিরেতে ০ গুছেতে। 

5 ছাইড়া » ছাড়িয়া । ৃ ৬» জিয়াইয়া জীবন দান করির। | 

৭ থইয়া » তুইয়া, রাখিয়া । * রাখ্যো রাখিয়া । 



কাজলযবেখা ৩২৯৩ 

( ১২) 

তখন সদাগর চলিয়া গেল। একলা পড়িয়া কাজলরেখ মন্দিরের মধ্যে । সঙ্গের সাথী 

একমাত্র বাপ, সেও তাকে একুলা ফালাইয়া৯ গেল । তখন ধন্যা সেই মরা কুমারের শিওরে 

বইয়৷ কাস্তে লাগৃল। 

গান-- 

“আজাগ জাগ সুষ্পর কমার রে কত নিদ্রা যাও। 

আমি অভাগিনী ডাফি আখি মেইলাযা* চাও || 

জনি্িয়া না দেখছে কভু তোমায় অভাগিনী । 

বাপে ত কহিয়া গেছে তুমি মোর স্বামী | 

বাপ ত নিষ্ঠুর হইয়া দিল বনবাসে। 

তিনদিন তিনরাত্রি কাইট্যাছে৩ উবাসেন | 

চান্দের ঢুরতৎ কুমার তোমার কাম-তনু* | 
মেধষেতে ঢাকিয়া যেমন প্রভাতের ভানু | 

কেমনে হইল এমন দশা কে করিল তোর | 

বনেতে এড়িয়া মরা পলাইছে দূর || 

তোমার যে মাও বাপ না জানি দেমন। 

বংশের পরদীমণ পুত্র রাইখ্যা গেছে বন || 

আমার বাপের মত সে কি নিষ্ঠুর কপটি। 

বনে এডি মরা পুত্রে মনে দিছে তাটী ৮ || 

যে হও (সে হও প্রভু তুমি ত সোয়াষী। 

যর্তককাল দেহ তোমার ততকাল আমি || 

নুখ মেইল্যা কও কখা আখি মেইলা চাও । 

জাগিয়া উত্তর দেও মোরে না ভাড়াও৯ || 

কর্দমাদেঘে বেউলা লাড়ী১৯৭ শিরেতে বসিয়া | 

মরা পতির কাছে বাপে দিয়া গেছে বিয়া ||. 

১ কালাই ফেলিরা। ২ বেইল্যা » ষেলিরা। 
৩ ফাইট্যাছে - কা্টিমাছে। ৪ উবাসে উপবাসে । « চুয়ত ০ সৌন্পধ্য | 

* কাম-তনু »কামা (রহ) গেহ। ৭ পরদীম - পঙ্দীপ। 

৮ মনে দিছে ভাটী-মন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে, বিস্মৃত হইয়াছে । 

» লা ভাড়াও 5 ছলনা ফরিও না। »০ রাড়ী ০ বিধবা । 



৩২৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

(১৩) 

কতক্ষণ পরে আবার মন্দিরের কপাট খুইল্যা গেল। কাজলরেখা দেখল, কি যে এক 

সনুন্যার্সী তখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল। বাপে কন্যায় এতকাল চেষ্টা করিয়াও যে 

মল্িরের কপাট খুলতে পারে নাই, সণৃযাসীর হাত কপাটে লাগৃবামাত্রই কপাট খুলিয়া! গেল। 

এই দেখিয়া কাজলরেখা ভারি আশ্চধা হইয়া গেল 1 ভাবিল যে সগ্ু্যাসী যাদুকর ; সে 

নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে বাচাইতে পারিবে । 

তখন সে সনু্যাসীর পায় উপুর হইয়া কানৃতে মারল । তখন সনুযাসী তারে অভয় 
দিয়া কইল--' তোমার কোন চিন্তা নাই । এই যে মরা কুমার সে একজন রাজার পুত্র। 

আমিই তারে এই বনের মধ্যে আইন্যা১ রাখৃছি। এর গায়ের সুইচ কাঁটাগুলি তুমি 

এক একটা কইরা খুবতে থাক। কেবল দূই চক্ষের যে দুইটি সূচ তাহা খুইলা- 

না| সমস্ত সূচ তোলা হইলে পরে চক্ষের দুইটি সূচ খুলিয়া এই যে গাছের পাতা 

দিলাম তার রস চক্ষে দিও তা অইলেই৩ সে আবার বাইচ্যা৯ উঠবে । কিন্ত সাবধান, 

তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে; জোর করিয়া কপালের দুঃখু খণ্ডাইতে যাইয়ো না। 

এই কুমারই তোমার স্বামী, কিন্ত ধর্মমতি শুক যতদিন পধ্যস্ত তোমার স্বামীর কাছে তোমার 

পরিচয় না দেয়, ততদিন পরাস্ত নিজে খুব দুঃখে পড়িলেও তার কাছে আত্মপরিচয় 

দিয়ো না। যদি দেও তা হইলে জন্মের মত বিধবা হইবা |", এই বলিয়া সনুাসী চলিয়া 

গেল । 

তখন কাজলরেখা সনাযাসীর কখামত সাত দিন সাত রাইত« বসিয়া বসিয়। মরা স্বামীর 

শরীর হইতে একটী একটী করিয়া স্চগুলি বাছিয়া তুলিল। সাত দিন কাজলরেখা মন্দির 

হইতে বাইরও হইল না, কিছু খাইলও না। আট দিনের দিন কন্যা কেবল চক্ষের সূচ দুইটা 

রাইখ্যা ছান* করিবার জন্য জলের সন্ধানে বাইর হইল। কতদূর গিয়া দেখে যে একটা 

পৃ্ুনী। তার চাইর পারে বান্ধা ঘাট, ডালিমের রসের মত পানি। তখন কন্যা ছান করণের 

জন্য লামল" | এই সময় পু্ধনীর আরেক পার দিয়া 'ধাই চাই' বলিয়া একটি লোক যাইতে- 

ছিল; তার পাছে একটী কন্যা, তার বয়স ১৩1১৪ বৎসর । দেখিলে সাধারণ লোকের 

কন্যা বলিয়াই বোধ হয়। সেই লোকটী কাজলের নিকট আসিয়া দাসী কিনিয়া রাখিবে 

১ আইন্যা » আনিয়া । ২ খুইলানা _ খুলিও না। 
৩ তা অইলেই ০ তাহা হইলেই । ৪ বাইচ ০ বাচিয়া। 

« সাইত-্রান্তি। + ৬» ছান_ব্বান। « লামল এ নাধিল। 



বাজলরেশা ৩৯ 

কিনা তাকে জিজ্ঞানা করিল। তখন কাজলরেখা জিজ্ঞাসা করিল-_এই মেয়েটী তোমার 
কে হয়? মে বলিল---এই মেয়েটী আমার কনা ; পেটের দায়ে কনা বিক্রয় করিতে 

বাহির হইয়াছি। গাঁওয়ালে৯ যাচাই করিয়া দেখিলাম--কেউ দাসী রাখে না। একজন 
সনুনযাসী আমাকে এই বনের পথ দেখাইরা কইল যে এই বনে এক রাজকন্যা বাস করে, তার 
দাসীর প্রয়োজন আছে। সে দাসী রাখিবে। আমার বোধ হয় তুমি সেই রাজকন্যা । 

কাজলবেখা মনে মনে তাবিতে লাগিল-_সংসারে এক নিষ্ঠুর বাপ তার কন্যাকে বনে 

নিন্বাসন দিরা গিয়াছে ; তাহ'তে আর-এক নিষ্ুর বাপ কিনা পেটের দায়ে কন্যা বিক্রয় 

করৃতে আইছে২। কাজলরেখা তাব্ল--এই কন্যা আমারই মত জনমদূঃখিনী | গে 
কন্যার দুংখে দূঃখিত হইয়া তার দঃখের দোসর মিলাইবার জন্য হাতের কক্ষণ দিয়া এ 

কন্যাঠিকে কিনিয়া রাখিল। 

গান-:- 

কর্মাদোঘে কাজলরেখ। হইছিল বলবাসী | 

কঙ্কণ দিয়া কিনল ধাই নাম কাক্ষণ দাসী || 

তখন কাজলরেখা কন্যাকে ভাক্ষা মন্দির দেখাইয়া কইল-- “তুমি মনিরের মধ্যে বাও। 

এই মন্দিরের মধ্যে একজন মরা কুমার আছে, তারে দেইখ্যা ভয় পায়ো না। তার শিয়রেন 

মধ্যে যে গাছের পাতা আছে তার রস লইয়। রাইখা । আমি ছান কইরা আইয়াঃ তার চক্ষের 

দুটী স্চখুইলা এই রস তার চক্ষে দিলেই সে বাইচ্যা* উঠবে | এই কথা দাসীর কাছে কইয়া * 

কাজলবেখা ভাল করে নাই । এই কথা কইবা মাত্রই তার বাম চক্ষের পাতা খুব কাইপ্যা 

উঠল । 

গান-- 

বাক্ধণ দাপীরে যখন কইল এই কথা । 

তরাসে কাপিল কন্যার বাম চক্ষের পাতা । 

আগে চলে কাঞ্ছচণ দাসী পাছে পাছে চায়। 

মনেতে অসুর বুদ্ধি ভাবিয়া জোয়ায়? || 

১ গাওয়ালে _ গ্রামে। ২ আইছে- আসিয়াছে । 
৩ হইছিল 5 হইয়াছিল । ৪ আজাইরা _ আসিয়। | 

৭ কাইচযা » ধাচিয়া | ৬» কইয়া _ কহিয়া। ৭ জোয়ায় »- স্থির করে| 



০২৬ মৈমনসিংহ-গীতিফা। 

দই চক্ষের দুই স্চ দুই হাতে খুলে। 

শিরেতে পাতার রস দুই চক্ষে ঢালে 

অঙ্গ আড়া দিয়া কুযার উঠিল জাগিয়। | 

কাঙ্ধণ দাসী কয় “কুমার ! আমারে কর বিয়া || 

এক সত) করে কুমার চিনিতে না পারে। 

“পরাণে বাচাইছ কন্যা বিয়া! করবা তোরে | 

দিই সতা করে কমার দাসীরে ছুইয়া১ | 

'পরাণ বাঁচাইছৎ যদি তুমি পরাণ পিয়া৩ | 

তিন সত) করে কমার ধর্্ সাক্ষী করি। 

''আভি হইতে হইলা তুমি আমার ঘরের নারী || 

রাজা দন আছে যত লোক আর লঙ্কর ৷ 

কাননে ফালাইয়। মোরে গেল একেশুর || 

কিরুপাতে তোমার কন্যা পরাণ যে পাই। 

তোমা বিনা এ সংসারে মোর অনা নাই || 

( ১৪ ) 

বাপ মায়ের কথা, বংশের কা না স্রধাইয়াই. একমাত্র প্রাণ-দাতা বলিয়া রাজকুমার 

তাকে বিয়া করতে পতিজ্ঞা করুল। এ 

পান-- 

ঘরে আছিল ঘিরতের বাতি সদাই অগ্সি জলে । 

তারে চুইয়া কমার পরতিজ্তা যে করে। 

ঠিক এমন সময় ছান কইরা ভিজা কাপড়ে কাজলরেখা মন্দিরে প্রবেশ কর্ল। 

চুইকাই« দেখে যে তার স্বামী বাইচ্যা উদ্ছে* । 

গ্রহণ ছাড়িলে বেষন চান্দের প্রকাশ । 

কমারে দেখিয়া কনা পাইল আশ্বাস | 

১ ছইয়া - ছু ইয়া, স্পর্শ কিয়া | » বাচাইছ 7 বাচাইয়াছ। 

* পিয়া পিয়া । ৪ ঘরের নারী _. এখানে 'গুছিণী' অর্থ জাপক। 

« ঢুইকাই ০ ঢকিয়াই, প্রবেশ করিয়াই । ৬ বাইচ্যা উঠছে» বীচিয়া উঠিযাছে। 





চির লং ১০] [ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

কষ্কণ দাশী 

1 11 

| 7 1]. 

11], 
৫] 

রা রা রে 

আগা 11001! 0 
-আ। ॥ | | রর ন্ 

“« আগু হইয়া পরিচয় কহে কাক্কণ দাসী। 

,কষ্ধণে কিনাছি ধাই নাস কাক্কণ দাসী ||? 

কাজলরেখা, ৩২৭ পৃঃ 



কাজিলয়েখ। ৩৭৭ 

প্রভাতের ভানু জিনি ছুরত সুশ্পর ৷ 

একে একে দেখে কনা। সব্ব কলেবর || 

কনম্যারে দেখিয়া কুমার লাগে চষৎকার । 

এমন নারীর রূপ নল! দেইখাছে আর || 

পরথম যৌবনে কন্যা হীীরা-মতি জলে। 

কন্যারে দেখিয়া ক্ষার কহে মিঠা বুলে।। 

“কোথা হইতে আইল। কন্যা কিবা নাম ধর । 

কিবা নাম বাপ মার কোন দেশে ধর | 

কিসের লাগিয়া কনা। ভ্রম বনে বনে। 

স্বরূপ উত্তর দেও এই অভাজনে | 

মাও ভ নিঠুর। তোমার বাপ ত লিঠুর। 

ঘরের বাইর করা৷ তোমায় দিল বলাস্তর ||" 

আগ১ হইয়। পরিচয় কহে কাঙ্কণ দাসী । 

“কষ্কাণে কিন্যাছি২ ধাই নাম কাছণ দাসী |? 

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী । 

কর্মদোঘে কাজলবরেখা জন্মু-অভাগিলী || 

সদাযাসীর আদেশমত কাজলরেখা স্বামীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে পারিল লা! স্বামীর 

সঙ্গে দাসী হইয়াই স্বামীর বাজে চলিয়া গেল । 

(১৫) 

কাজলরেখা রাজবাড়ীতে দাসীর মত আছে, থাকে, খায়। তাহার কাজ জল আনা, 

ঘর ঝাট দেওয়।, বাসন মাজা আর রাত্রদিবা নকল রাণীর সেবা করা । এত করিয়াও সে নকল 

রাণীর মন পাইত না । সদা স্ব দাই তাকে গাইল৩ খাইতে হইত। পাছে কাজলরেখা 

কারে কাছে ভার আত্মপরিচয় দিয়। ফালায় সেই কারণে নকল রাণী তাহাকে চক্ষের আড় করিত 

না। সূচ রাজ। এই সব খুব নেহালিয়া দেখিতে৪ লাগ্ল। রাজা তার চাল-চলন, কথাবার্তা. 

১ আও. অগুলর ৷ ৎ কিন্যাছি_ কিনিয়াছি। » গাইল শশার । 
৪ নেহালিয়া দেখা খুব হদোযোগ সহকারে দেখা । নেহালিয়। ও দেখা একই অর্থ ভ্কাপক। 



৩২৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

আদব-কায়দা,-হগলের* উপর তার চান্দের ছটা রূপ দেইখ্যা একেবারে পাগল হইয়। 

গেল। 

গান- 

রাজ।--“কে তুমি সুন্দর কন্যা কোথায় বাড়ী ঘর। 

কিবা নামটী মাত। পিতার কিবা নাম তোর ॥ 

স্বরূপে সুন্দর কন্যা লো পরিচয় দাও মোরে । 

বাইর কামুলী২ দাসীর কাজ না সাজে তোমারে || 

তুমি যে হইবে কন্যা লো কোনো রাজার ঝিয়ারীত। 

কঙ্দ্দের লিখনে তুমি ফির বাড়ী বাড়ী ।। 

তোমার সুন্দর দূপ লে কনা ঢান্দ লাজ পায়। 

ভাড়াইয়োনা কনা! মোরে লো আমার প্রাণ যায় || 

কাজলরেখার উত্তর-- 

“আমি যে কষ্কণ দাসীরে রাজ। শুন দিয় মন। 

তোমার নারী কিনল দিয়া হাতের কক্কণ।। 

বনে ছিলাম বনবাসী দুঃখে দিন যায়। 

ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কিরপায় | 

মাও নাই বাপও নাই গভসোদর ভাই। 

আসমানের মেষ যেষন ভাসিয়া বেড়াই ।'' 

এইরকমে নিত্যি নিত্যি কাজলরেখাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়। রাজ। আর কোন 

কল কিনারা কইর। উঠতে পার্ল না। এদিকে নকল রাণীর স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, 

বেখনারও চোটে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠূল। রাজা মনে যনে কাজলরেখাকেই প্রাণের 

১ হগলের ৮ সকলের । পহ্ধবল্ের কোন কোন স্থানে 'সকলের' পরিবর্তে কথ্য ভাঘায় 'হগল বা 

হুগৃগল+' বল। হইয়া থাকে । 

২ বাইর কামূলী- যে দাসী বাহিরের গৃহস্থালি কাজকর্খ করে। 

৩ বিয়ারী-.কন্যা ৷ ““সখার কুষারী হায় আপন বিয্নারী”---কাশীরাম দাস। 

» বেখুনা নিজের ওণপনার ব্যাখ্যা, আবপৃণংসা | 



কাজলরেখা ৩২৯ 

সহিত তালবাসত। কাজলরেখার রূপে গুণে রাজ। এমন মঞ্ধ হইয়া গেল যে তার পরিচয় 

না পাইয়৷ রাজ। পাগলের মত হইল । এই রাজ্য, রাজধানী তার কাছে বেখখ1১ বোধ হইতে 

লাগিল । কাজা খার না, ঘুমায় না, বাজ্কার্ধ্যে মন নাই, পিরখিমীটা ফীকা ফাকা । একদিন 

রাজ। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডাইক্যা কইল যে, আমি ছয় মাস ছর পক্ষের জন্য দেশ ভর্মনে২ যাইবাম | 

এর মধ্যে তৃমি যে রকমে পার এই কাঙ্কণ দাসীর পরিচয় লইয়ো | এই কখা কইয়! নকল 

রাণার কাছে গেল । গিয়। কইল--"আমি দেশ-ভর্মনায় যাইতাভি৩ ; তোমার মনের মতন 

জিনিস কি আনৃতে অইব৪ আমার কাছে কও।” নকল রাণী বেতের ঝাইল«, বেতের কলা, 

আমৃলি* কাঠের টেঁকী, পিতলের নখ, কীশার বেঁক্খাড়য়া" এই সকলের ফরমাইস দিল। 

রাজা অবাক্যি লাইগ্যা আদল বাণী কাক্ষণ দাসীর কাছে গেল। কাঙ্কণ দাসী পরথমে কইল 

“আমি ক্ছি চাই ন।;, তোমার বাড়ীতে আমি খুব সুখে আছি। আমার কোন অভাব 

অন্াটন নাই ।”” রাজ খুব আগ্রয়* দেখাইয়া কইল--“তোমান মনের মতন একটা কিছু 

ছিনিগ চাওনই১০ লাগুন৯৯ 1 তখন কাজলরেখা কহল এই কথা--আমি আর কিছু 

চাই না; আমার লাইণযা ১২ একটি ধর্মমতি শুকপক্ষী কিইন্যা আইন্যো ১৩1” নকল 

রাণীর ফরমাউসি দ্রব্য পাইতে রাজার বেগ পাইতে অইল না। বল। বাহাল১৪, নকল রাণা 

থে কি ধাত-পব্বিতির১« লোক রাজার তা বৰিতে বাকি রইল না। এদিকে রাজা ধর্দমতি 

শুকের তল্লাসে হয়রাণ হইয়া গেল । এক রাজার মুল্লক হইতে আরেক রাজার মুলুক, এক 

শদাগনের দেশ হইতে আরেক সদাগরের দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে ছয় মাস যায় আর মাত্র ছয় পক্ষ 

বাকি জাছে। ছয় পক্ষের সেও ঢাইর পক্ষ গিয়া দই পক্ষ আছে। এমন সময় রাজা কাজল- 

বেখার বাপের দেশে শিয়া উপস্থিত হইল । উপস্থিত হইয়া বাজারে পাগল দিল যে--কেউ 

ধর্মণমতি শুক বিক্রয় করিবে কিনা ? এইদিকে সাধু ধনেশুর চোলের ঘোঘণা শুইন) খুব 

১ বেখা বৃথা । ২ তব্মন, ভবমনা লভ্রসণের অপত্রংশ | 

* যাইভাছি-যাইতেছি। 9 অইব _ হইবে | 

« বাইল শু বাক্সবিশেঘ, উহা গোল ও চৌকোণ উভষ প্ুকাবই হয়| 

৬ আমূলিসুতেঁতুল। ৭ বেঁক্খাড়্য়া পায়ের অলঙ্কারবিশেঘ | 

৮ অবাক্যি লাইগ্যা ₹ আশ্চধয বাকৃহীন হইয়া । 

৯ আগর -্মআগুহ। ১০ চাওনই চাওয়া | 

৯১ লাগৃৰ _ লাগিবে। »২ লাইগ্যা জনা! 

১৩ কিইন্যা আইন্যো -ফ্িনিয়া আমিও । 

১৪ বল। বাহাল -্বলা বাহুল্য । *« ধাত-পরুকিতি লু বাতু-পুকৃতি। 

42719187937, 
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আশ্চর্য লাগল» । কারণ, তাগ কন) কাজলরেখ! ছাড়! ধর্মমতি শুকের সন্ধান আর কেউ 

জানিত না। রাজা ভাবল যে, স্তখে থাউক*, দএখে থাউক---আমার কন্যা কাজলবেখাই 

এই' শুকপক্ষী নিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। তখন ধনেশুর মনের মধ্যে কোন স্থিভাব না 

আইন্যা* ধল্মমতি শুক দিয়৷ সূচ রাজারে বিদায় দিল। রাজাও ধর্মমতি শুক পাইয়া খুব 

সুখী হইয়াছিল! কারণ, সে কাজলরেখার মন রক্ষা কর্ত পারব বইল্যা ৪ 

(১৬) 

রাজ] বাড়ীতে যাইয়া_ণকল রাণীর ফরমাইসি জিনিস নকল রাণীকে দিল | 

কাজলরেখার ফরমাইসি জিনিস কাজলরেখাকে দিল কিস্ত কাউকে কিছুই কইল 711 

এদিকে মন্ত্রী কি করল শুন ;-মন্ত্রী রাজার অবর্তমানে কর্ছিল« কি বাজ্যের যত 

কটিন৬ বিঘয়াশয়ের কথা নকল রাণী এবং কাজলরেখার কাছে ফাই॥়] জিগ্ঞাসা কর্ৃত। নকল 

রাণী এই সব কিছু বৃঝত না, কিন্ত একটা হুকৃম জারি করৃত। সে একদিন মন্ত্রীকে এমন 

কাজের একটা হুকৃম দিল যে রাজ্যের তাতে অনেক ক্ষতি হইল এবং? মন্ত্রী কিন্ত তা হুকুম 

মতই কাজ কর্ল। এই সময় বাজে) খুব একটা বিপদ পড়ছিল” | মন্ত্রী সেই বিপদের 

কোনে কল কিনারা না কর্তে পাইরা ৯ কাজলরেখার কাছে যুক্তি জিজ্ঞাসা করল । কাজল- 

রেখা এমন যুক্তি দিল যে তাতে রাজে)র বিপদঃবালাই কাহীট্যা ১০ গেল। এই দুই কারণ 

লইয়। মন্ত্রী রাজাকে সব বুঝাইয়া দিল। রাজারও বুঝতে বাকি রইল মা । তখন আরও 

একটা পরীক্ষা করার কথা স্থির অইল | মন্ত্রী কইল, মহারাজ ! আপনার বন্ধরে লিমস্তন 

কইর৷ বাড়ীত আন্খ্য়াইন্৯১। পাক করিবার ভার একদিন বাণীর উপর এবং একদিন 

১ আশ্চর্য লাগুল _ আশ্চর্যযানিত হইল। 

২ থাউক _থাকুক। ২ আইন্যা _ আনিয়া! 

৪ কর্ত পারব বইল্যা ০ করিতে পারিবে বলিয়া । 

* কর্ছিল-- করিয়াছিল । ৬ কটিন-কঠিন। 

+ এবং-- এখানে অনাবশযক ব্যবহার | ৮ পড় ছিল - পড়িয়াছিল। 

৯ কর্ডে পাইরা করিতে পারিয়া। * ৰ ১০ কাইট্যা সকাটিয়া। 

১১ কইরা বাড়ীত আনৃখুয়াইন্ -- করিয়া বাড়ীতে আনুন । 
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পাসীর উপর দেওয়া হইল। নকল রাণী পাক করিল চাইলুতার অদ্বল, ভৌউয়ার১ ঝাল, 
আলবনে কচুশাক--সে সব খাইয়৷ রাজ] খুব লঙভ্জিত হইল। 

পরদিন দাসীর পালা । 

ভোরেত উঠিরা কন্যা ভোরের সিনান করে। 

শুদ্ধ শান্তে যায় কন্যা রন্ধনশালার ঘরে || 

উবু কইরা বান্ধ্যা কেশ আইট্যা৩ বসন পরে। 

গালের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে ।। 

মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া । 

মানকচু লইল কন্যা কাটিয়া কটিয়া || 

জোবা কইতর ব্বান্ধে আর মাছ নানা জাতি। 

পায়েস পনমাণী রান্ধে সুন্দর যুবতী || 

নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত। 

চন্দ্রপুলি কনে কন্যা চন্রের আকিরৃত৪ || 

চই« চপড়ি৬ পোয়া" সরস বসাল। 

তা' দিয়া সাজাইল কন্যা স্বণে র থাল || 

ক্ষীরপূলি করে কন্যা ক্মীরেতে ভরিয়া | 

রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া || 

উত্তম কাঠালের পিড়ি ঘরেতে পাতিল । 

ছিটা ছড়া” দিয়া কন্?া পরিচ্ছনা কইল || 

পোনার থালে বাড়ে কন্যা চিকণ সাইলের ভাত। 

ঘরে ছিল পাতি শেখু কাইটা দিল তাত্ত।। 

সোনার বাটিতে রাখে দধি দগ্ধ ক্ষীর। 

ঘ.র মজা সবরি কলা ৯ কইরা দিল চির || 

১ ডৌউয়। _ এক প্রকার ফল ১ পক্ষাবস্থায় অন্নান্থাদবিশিষ্ট হয় । 

ৎ উবু" করিয়া চুল বাক্ধ। | উবু-পিছন দিকে খোপার আকারে উঁচু করিয়া 

৬ আইট্যা »-শক্ত করিয়া । ৪ আকিরুত - আকুতি । 

« চই_ুএকরপ শাক! » চপড়িন্চিতে পিঠা । 

৭ পোয়া -মালপুয়া ! ৮ ছিটা ছড়া-জলের ছিটা । 

৯ ধরে মজা সবি কলা -গুহে রাখিয়া পরিপক্ক কর! চাঁটিয কলা । 
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পোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে জাচমনের পানি 

তাশ্বলে সাজায় কন্যা সোনার ঝাটাখানি |। 

কেওয়া খয়ার দিল কন্য' গন্ধের লাগিয়া । 

রন্ধনশাল! ঘরে রইল রাদ্ধিয়া বাড়িরা || 

সঃ ৬৬ সং সঃ 

আর একদিন পরীক্ষা আরন্ড হইল । লক্ষ্ীকজাগরেন স্বাত্র, মন্ত্রীদ কথামত রাজ। 

রাণী ও দাসীকে গালুপনা আকৃতে কইল। আঁবধান কইরা কইল যে আমার বন্ধু জাজ 

আস্ব৯ ;) আলেপনা যে বত সুন্দর কইরা পার আইক্য২। নকল রাশী আকিল--_কাউরার 

ঠেংও, বর্গার পার।৪, হক্কর টাইলুঘ, ধানের ছড়া । 

কাজলরেখা আকিল-- 

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইর। | 

ধৃইয়া* মুছিয়া কন্য। লইল বাটিয়া || 

পিটালি করিয়৷ কন্যা পরৃথমে আকিল। 

বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাথা ছিল ।। 

জোরা টাইল আ'কে কন্যা আর ধানছড়া । 

মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরবক্ষণীর পারা? |। 

শিব-দূরগা আকে কন্যা কৈলাস ভবন। 

পদাপত্রে জাকে কন্য। লক্ষ্ী-নারায়ণ || 

হংসরথে আঁকে কন্যা জরা-বিঘহরী । 

ডরাই ডাক্নী* আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী || 

১ আসব - আসিবে। ২ আইক্যস্ুঅকিয়ো। 

৩ কাউয়ার ঠ্রেং- কাকের ঠ্যাং (পৃর্লবঙ্গে স্থানভেদে কাক কে কাউয়া, কাইয়া, ঝাওয়া বলা হয়)। 

৪ বগার পারা _ বকের পায়ের দাগ (অত্যন্ত বিশী বলিয়া উহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে)। 

* হরুর টাইল্-হরু [সরু সরিঘা (টাইল) রাখিবার পাত্রবিশেঘ] ! 

» ধুইয়া_ ধৌত করিয়া, | 

* গিরলক্স্রীর পারা -ুগির গৃহ); পারা (পদচিহ)-_ গৃহলকষ্রীর পদচিহ। 
৮ ডরাই ডাকনীস্ এক প্রকারের প্রেতিনীবিশেষ। 
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বন দেবী আঁকে কন্যা মেওরার১ বনে। 

রক্ষাকালী আকে কন্যা রাখিতে ভুবনে | 

কাত্তিক গণেশ আকে কন্যা সহিত বাহনে। 

রাম আীতা আঁকে কন্যা সহিত লক্ষাণে || 

গঙ্গা গোদাবরী আবে হিমালর পব্বত। 

ইন্দ্র যম আকে কন্যা পুশ্পকের রথ || 

গম আগর আকে চান্দ আর স্রুষে। 

ভাঙ্গা মন্দিন্ন আলে কন্যা জঙ্গলার মাঝে |] 

শেজেতে শুইর! আছে মরা সে কুমার । 

কেবল নাই গে আকে কন্যা ছবি আপনার || 

সৃইচ রাজার ছশি আকে পাব্রমিত্র লইয়া । 

নিজেরে না আকে বন্যা রাখে ভাড়াইয়া || 

আলিপনা আইক্যা কন্যা জালে ধিরৃতের বাতি। 

ভূমিতে লুটাইয়। কন্যা করিল পণ্ুতিৎ || 

(১৭) 

নঞ্ল রাশীর আলেপনা দেখিয়া রাজা, বন্ধু এবং পাত্রমিএসহ কাজলবেখার আলেপনা 

দেখিতে উপস্থিত হইল । 

তখন কাজলরেখার আলেপন। দেইখ 

যে এ নিশ্চয়ই কোন ভদ্রবংশের কন্যা । এই নকম কইরা নানান রকম পরীক্ষা চ়তে 

লামূল। এদিকে ক্ষন্য। শুকপন্দীর কাছে কাইন্দা বাপ-তাইয়ের কখা। এবং ভার দৃঃখ কবে 

| পাত্রমিত্র সকল এবং বাজাও নিজে ঠিল করল 

খিবৎ সেই সব কখা জিডাসা করে| 

গান-- 

কও কও শুকপংখীরে পব্বের বিবরণ | 

থরে মোর বাপ-মাও আছে বা কেমন || 

দশ বচছর গৌয়াইলাম পাইরা নানান দুঃখ । 

একদিন না দেখিলাম মা-বাপের মুখ || 

১ সেওরা 5 সেওরা গাছে দেবতারা থাকেন বলিয়া লোকের বিশাস। 

₹ পনভি-পৃপতি। ও খণ্ডিব ও খণ্ডিবে, দর হইবে। 
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প্রাণের দোসর ছিল মোর ছোট ভাই। 

নিশার স্বপনে তার মুখ দেখতে পাই ॥। 

কপালে আছিল দুঃখু বাপে দিল বনে। 

মির্ত১ কুমারের দেখা পাইলাম বনে || 

সাত দিন সাত রাইভ বাইছা২ তুহুলাম শাল। 

এই দুঃখ কপালে ছিল হইব এমন হাল | 

হাতের ক্ষণ দিয়া কিনিলাম দাশী। 

সে হইল রাণী জার আমি বনবাসী || 

সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও মত্যবাশী। 

কোর দিন পোয়াইব মোর দুঃখের রজনী |1”” 

পক্ষীর উত্তর । গীন- 

“কাইন্দ ন। কাইন্দ না কন্যারে না কান্দিয়ো আর । 

নিশি রাইতে কইবাম কন্যা তোমার সমাচার 11”? 

নিশি রাইতে পুনঃ কন্যা শুকে ডাইক্া কম । 

“জাগ জাগ শুকপংখী রাত্রি যে ভোর হয়।1 

বাপের বাড়ী দাসদাপী লেখাুখা নাই । 

কম্মদোঘে দাসী হইয়া জীবন কাটাই || 

বাপের ঝাড়ীত খাট পালক্ক আছে, শীতল পাটি । 

কর্মদোঘে আমার পংখী শয়ান ভূই মাটি || 

বাশেতে কিনিরা দিত অগ্িপাটের শাড়ী । 

সেই অঙ্গে' পইরা থাকি জোলার পাছাডী৪ || 

হাতের কন্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী । 

গে হইল বাণী আর আমি বনবাসী | 

সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী । 

কোন দিল পোয়াইব মোর দূতংখের রজনী 11” 

ধং সং ধঃ 

১ মির্তস্মমৃত। ২ বাইচ - বাহিয়া । ও হাল লু অথন্থ] । 

ও জোলার পাছাড়ী ০ জোলাদের তৈয়ারী "মোটা স্তার তৈরী বস্ত্রবিশেষ। 
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“কাইন্দ না, কাইন্দ না কন্যা, না কান্দিয়ো তুমি । 

বাপের বাড়ীর কুশল তোমায় কইবাম আমি || 

তোমারে যে বনে দিয়া বাপ সদাগরে। 

দশ বচ্ছর ধইর! বাণিজ্য না করে।। 

তোমার কারণে বাপ-মাও হইল পুত্রীশোকী ৯1 

দশ বচচর কাইন্সা কাইন্দা অন্ধ করছে আখি || 

নাগরিয়া লোকে কান্দে তোমারে হারাইয়া | 

দাসদাসী জনে কান্দে তোমারে বিচরাইয়া২ || 

হাতী ঘোড়ায় কাইন্দা মরে মাহি খায় ঘাস। 

যে দিন হইতে বাপে তোমায় দিছে বনবাস || 

চন্দ্রসূধ্য মইলানত কন্যা রাত্রদিবা কালে । 

তোমার লাইগ্যা বনের. পর্শী কান্দে বইয়া ডালে | 

জ্বালিলে না জ্বলে বাতি পুরী অন্ধকার । 

এইখানে কহিলাম কা দেশের সমাচার || 

দশ বচছর গেছে কন্যা দুই বচছর 'আছে। 

দুই বচচ্ছর গেলে কন্য। আখ পাইবা পাছে ||” 

(১৮) 

এই বকমে গ্রায় পর্তেক নিশি রাইতে কন্যা ভুখ-দুঃখের কথা পক্ষীর কাছে কয়; 

কবে তার মুক্তি হইব--এই সব জিডগসা করে। পক্ষী তাবে সামনা দিয়া ভাড়াইয়া 

রাখে--এই রকমে আরও কএক দিন যায়। এর মধ্য আর এক ধটনা দি ঘটল, শুন। 

নাজার বন্ধু যে আছিল, সে ভাবল, এ নিশ্চয়ই রাজকন্য।--কাজলরেখার রূপ দেইখ্যা সে 

এতই মোহিত হইয়া গেছিল যে, তার আর ধন্ধাধন্ধ ভান আছিল না। সে কেমন কইরা 

যে কাজনরেখারে এইখান থাক্যা সরাইয়। নিয়া বিয়া করব, সেই চিন্তা কর্তে লাগপ। সে 

তখন করল কি নকলরাণা যে কাঙ্কণদাঁসী, তার লগে* গিরা যোগ দিল | রাজা কাজলরেখার 

১ পত্রীশোকী- কন্যার বিচে্দ-জনিত দৃঃখ অনুভবকারী | 

২ বিচরাইয়া সত অনেঘণ করিয়া । ও মইলান - মান । 

৪ পর্তেক-্পত্োক । « লগেলসঙে। 
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কূপ গুণে এমন মুগ্ধ হইয়া গেছিল যে সে আর তার ধর ছাইড়া রাজদরবারে বি্বা নকলরাণীর 

ঘরে একবারও যাইত না। নকলরাণী'ও খুব মক্ষিলে পর্ছিল। আর এই আপদ যাতে 

দর ভইয়া যায় তার চেষ্টা করৃতেছিল। রাজার বন্ধু আর নকরাণী দুই জনে মিল্যা সম্লা১ 

কবৃতে লাগল--উদ্দিশ্য ষে রাার মনের মধ্যে কছিলরেখার চাইল২ চরিত্রের উপর একটা 

অবিশ্বাস জন্মাইয়। দিতে পারলেই রাজ। তারে নিব্বাম দিব | কাকজলরেখা রাত্রে তার 

শয়নঘরে একলা থাকত । তার সঙ্গের সঙ্গী ছিল একমাত্র সেই বঙ্ধমতি শুক । মকল- 

রাণা রাজাব বন্ধুর পরামশ” লইয়। কেউ না জানে এমন ভাবে, কাজলরেখার ঘবের দুয়ারের 

মধ্যে পিন্দুব দিয়া লেইপায। রাখল । আর রাজার বন্ধু সেই যিন্দুরের উপব, আগা-যাঁওয়ার, 

পায়ের চারিট। দাগ রাখির। আগিল। দেখলে মনে হয় কোন পুরুঘ এই ঘরে একবার গিয়া 

বাইর 'অইর] আইছে | এই কখ। নলঃলরাণী বাজারে বিশেঘ করিদা সুঝাউল। তখন 

রাজ! খুব রাগ হইয়। কাজলরেখার কাছে গমন্ত কখা জিজ্ঞাসা করুল। তখন কাজলরেখা 

কাইন্দা কইল-- 

“একলা করি নিশি রাইতে ঘরেতে শয়ন । 

কোন্ জন হইল মোর এমন দঘমন | 

সাক্ষী হইয়ো দেব ধরম তোমরা সকলে । 

সাদী হইয়ে। চন্দ্রতার। দেখভঙ নিশাকালে || 

শুকপক্ষী সাক্ষী মোর আর ঘরের বাতি। 

আর কারে মানিব সাক্ষী সাক্ষী কাইলের* বাতি ।। 

ঘরে থাকে শুকপংখী লাক্ষী মানি তারে। 

সেইত বলুক ধর্দপভার গোচরে |1?? 

তখন সোনার পিঞ্রে কইরা বর্শমতি শুকেরে সভার মধ্যে আঘল। 

€ 6 কও কও শুকপংখী ধর্ম সাক্ষী বরি। 

বাইল রাইতে ছিল কিনা কন্যা একেশুরী || 

দোষী কি নির্দোধী লন্যা কও সত্যবাণী। 

প্থাঘতার মধ্যে পক্ষী সাক্ষী হইলা ভূমি 117? 

১ সরলা ুকুপরামর্শ । ২ চাইল-চাল (ব্যবহার)। 
৩ দিব -: দিবে । ৪ অইয়া আইছে হইয়া আসিয়:ছে 

৫ দেখছু জ দেখিয়াছু। ূ » কইলের- কলাকার। 
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পন্ষণির উত্তর--- : | 

“কইব কি না কইব রাজ শুন দিয়! মন। 

কাইল রাতের যত কথা নাহিক স্মক্সণ ॥। 

কপালে কইরাছে দোঘ পড়িয়াছে দোঘে। 

কলক্কী বলিয়া কন্যায় দেও বনবাসে 11” 

তখন রাজায় তার বন্ধুরে কইল এই কথা যে--এই কন্যারে নিয়া সমুদ্রে একটা স্বীপ- 

চরের মধ্যে নিব্বাস দিয়া আইস। 

গান-- 

বিদায় মাগে রাজার কাছে কন্যা কাক্ছণদাসী | 

“আইজ হইতে রাজ্য ছাইড়া হইলাম বনবাসী || 

কইরাছি নানান দোষ চিত্তে ক্ষমা দিও । 

দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিয়ো || 

রাখ কি না রাখ মনে তাঁতে ক্ষতি নাই। 
মরণকালে একবার যেন তোমায় দেখতে পাই ||" 

নকলরাণীর আগে কন্যা মাগিল বিদায় । 

চোখের জলে কাজলরেখা পথ নাহি পায় ।। 

“কইরাছি নানান দোঘ চিত্তে ক্ষমা দিয়ো । 

দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিয়ো 11. 

বিদায় মাগিল কন্যা শুকপংখীর কাছে। 

চক্ষের জলেতে কন্যার বস্জমতী ভাসে | 

চন্্রপূ্্য সাক্ষী কইরা উঠিল ডিঙ্গায়। 

পুরবাসী যত লোক করে হায় হায়।| . 

(১৯) 

খুব বড় এক সমুদ্র। তার কোন দিকে কুল-কিনারা নাই । তার মধ্যে গিয়া ডিঙ্গা 

পড়ল। তখন রাজার বন্ধু কন্যারে কইতে লাগল-- 

গান" 

“কাঞ্চনপুরে আমার বাড়ীলো। কন্যা নাম সোনাধর | 

বড় বাপের বেটা আমি কন্যালো বাপ কোটীশুর || 

প3--70918 23১0, 
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হাতী ধোড়। আছে কত লেখাজুখা নাই । 

বাথানেতে১ চড়ে তার মব লক্ষ গাই ।। 

ধনদৌলতের ভার নাহি কোন সীষা । 

ডিঙ্গা বান্ধাইচ্ছে ধাশে দিয়া বত সোনা || 

জলটুজজী ঘর আছে আমার বাশ্পর বাড়ী । 

খাট পালস্ক আছে কত চাল্দুয়াৎ মশারী || 

আবিয়াত আছি আমি না কইরাছি বিয়া । 

শৃন্যি ঘর পুন্নুৎ কর কইরা মোরে দয়া || 

বাড়ীর ষত দাসদাসী সেবিব তোমারে । 

এই পঙ্ছে লইয়া যাই চল যোর ধরে || 

০ হী সঃ শর 

“তুমি ত রাজার বন্ধু আমি রাজার দাসী । 

কর্মেতে কইরাছে মোরে এই বনবাসী || 

বনবাসে দিতে মোরে রাজা দিছে কইয়া | 

রাজার পুত্র হইয়া কেন দাসী করবা বিয়া 11: 

“দাসী যে আছিল কন্যা রাণী করবাম তোরে । 

একবার চল কন্যা আমার মন্দিরে || 

আবণ মল্সিরে আছে সোনার খাট পালডু। 

আমার বাপের পুরী দেখিবা কেমন |1” 

কন্যা কর “শুন রাজা আমার কাহিনী | 

বাপে বনবাস দিল জাইন্যা৪ কলক্ষিনী || 

রাজার বাড়ীর দাসী ছিলাম কলঙ্কী হইয়া | 

ধরের বাহির হইলাম আমি কলঙ্ক লইয়া! || 

ডুবাইয়৷ দেও মোরে এই না সাগরজলে । 

মাইন্সেয়ে* মা দেখাইবাম মুখ কোন ফালে 11" 

» বাথান _ গোচারণ-ভূমি | 

« চাকায় চালোয়া । . ৬ পুননুস্ত পূর্ণ | 

_& জাইল্য। ০ জালিয়। | * মহিন্সেরে ₹- মানুঘকে ॥ 
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রাজার ছেলে কন্যার কথ মানল না। না মাইন্যা১ কন্যাকে লইরা তার বাড়ীর 

দিকে রওয়ানা হইল। তখন কন্যা কারৃতে কানতে কইল--_ 

“কোথায় রইল মাও বাপ এমন বিপদকালে | 

কেহ না বুঝিবে দূঃখ কান্দিয়া মরিলে | 

সোয়ামী যে ধনে দিল জাইন্যা কলক্িলী। 

জন্ম হইতে কর্মদোঘে আমি অভাগিনী ॥ 

মরার উপরে দুষ্টু এবে তুলছে খাড়া । 

সতী নারী হই যদি সমুদ্রে দেউক চড়া || 

অযৃনি সমুদ্রে চড়া পড়িয়া ডিঙ্গা আটকাইয়া গেল। তখন মাঝি-মাল্লা কইল যে এ 

ডাকুনী* কন্যা, এর দোঘেই এমন অইছে৪। এরে এইখানে রাইখ্যা যাই। তখন 

রাজপুতুর উপায়াস্তর না দেইখ্যা কন্যারে ডিঙ্গা থাইক্যা* লামাইয়া* দিল, অমনি ডিঙ্গা আবার 

জলে ভাস্ল। তখন অগত্য। রাজার বন্ধু কন্যাকে এইখানে রাইখ্যাই? নিজের দেশে যাইতে 

বাধ্য হইল । 

গান_-_ 
কাজলরেখা কন্যার কথা এইখানে থইয়া । 

রত্বেশুর সাধুর কথা শুন মন দিয়া || 

এর কিছুদিন পরেই ধনেশবর সাধু মইর।৮ যায়। সাধু রত্বেশুর তখন বাপের বাণিজ্য 

তরণী লইয়। বিদেশে বাণিজ্য করিতে বাইর অইল। নানান দেশে বাণিজ্য কইর্যা সাধু 

রত্বেশ্বর যখন বাড়ীত পৌছিব১ তখন ঝড়তুফানের মুখে পইড়া সেই চড়ায় ডিঙ্গা লাগাইতে 

বাধ্য হইল--_যেখানে কাজলরেখা কন্যা আইজ ছয়মাস খাগরার রস চিবাইয়া১০ খাইয়। 

কোনরপে প্রাণ বাচাইতেছিল। রাত্রকাল গেলে পর পর্ভাত বেলায় সাধু রত্বেশ্বর দেখল 

যে সেই চড়ার মধ্যে এক পরমা সুন্দরী কন্যা । এ যে তার নিজের বইনৃ, ত৷ চিন্তে পারুল 

না। এরই দিকে কাজলরেখা মাত্র চার বৎসরের ভাইকে ধরে রাখিয়া বনবাসিনী হইয়াছিল, 

চ্ুতরাং সেও তার আপন ভাইকে চিনিতে পারিল না । অনেক বলিয়া কহিয়৷ কাজলরেখাকে 

১ নাইন্যা ০ মালিয়। । ৎ দেউক চড়া _ চয় ভীপিয়৷ উঠুক । 

ও ডাকুনীস্ 'ডাকিনী'র অপবংশ। ৪ অইছে্ হইয়াছে। 

« থাইকা» থেকে, হইতে! * লামাইয়া «০ মাসাইয়া ॥ 

* রাইখ্যাই -০যাখিয়াই | ৮ মইরা সনিয়া 

» বাড়ীত পৌছিব »্বাড়ীতে পৌছ্ছিবে। ১৭ রস চিবাইয়াজ্রস খাইয়া! 
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তার ডিঙ্গায় তুলিয়া আপন দেশে চলিয়া গেল। খা়ীধর দেখিয়াই কাঁজলরেখ! সমস্ত চিনুল, 

কিন্ত কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাজলরেখা মনে মনে কান্দিতে লাগিল ৷ 

গান-_ 

“আছে আছে হাতীরে ধোড়া যে যাহার রে ঠহই। 

অভাগিনী কাজলরেখার রে মাও বাপ নাই || 

বড় বড় দালানকোঠা যে রইয়াছে পড়িয়া । 

জন্মের মত মাও বাপ গিয়াছে ছাড়িয়া | 

এই ঘরে মায়ের কোলে পালক্কে শয়ন । 

ঘূমাইয়া দেখ্যাছি কত নিশার স্বপন || 

এই ঘরে থাকিগা মায় দিছে ক্ষীরননী। 

সেই মায় হারাইছি আমি জন্ম-অভাগিনী || 

হায় বাপ ধনেশুর রইছ কোথাকারে। 

তোমার কন্যা ধরে আইছে বার বচচ্ছর পরে | 

মাও নাই বাপ নাই নাই শুকপক্ষী। 

বড় বাড়ীর বড় ঘরে রইয়াছি একাকী 11” 

এক দুই তিন করি মাসেক ওয়ায়। 

কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যার দুঃখে দিন যায়| 

ধাই দাসী আস্যা সবে কন্যারে জিজ্ঞাসে | 

একদিন রত্বেখ্বুর সাধু আইল কন্যার পাশে ॥ 

“ধবিধুমুখী কন্যালে। (কন্যা আলো) ছিলা ক্ষীরসমুদ্রের চড়ে। 
ভাটি বাগ৯ বাইয়া আমি উদ্ধার করলাম তোরে || 

হাজর-কৃম্তীরে তোরে করিত ভক্ষণ। 

বাড়ীতে আনিলাম কন্যা করিয়া যতন || 

না করছি না করছ বিয়া যৌবনকাল যায়। 

অনুমতি পাইলে বিয়া করিবাম তোমায় | 

১ বাগ-বাক, মদীর ধাক। 
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মাও নাই বাপ নাই যর মোর খালি। 

তুমি মখ দিলে১ কন্যা বিয়া করি কালি ।। 

আত্ম২ জ্ঞাতি, বন্ধু, পুরোহিত জনে। 

নিমন্ত্রণ করি কন্যা আইন্যাছি ভবনে || 

গাওইন্যা,* বাজুইন্যা,৪ যত সবে উপস্থিত। 

বিয়া কইরা সুন্দর কন্যালেো কর লিজ হিত।। 

ধাই, দাসী আছে যত তোমার শতেক কি্করী। 

যতনে থাকিবা তুমি পালক্ক উপরি ।। 

বাটাভর] পান-গুয়া*« তুইল্যা দিব হাতে । 

চিকন সাইলের ভাত খাইব। সোনার পাতে 11” 

সং সং ্ রঃ 

“বিয়া যে করিবা কুমার এক সত্য আছে । 

সত্য পৃূণ্ণ হইলে বিয়া বইবাম্” তোমার কাছে। 

কোন্ ঘরে জনা মোর কেবা বাপ মাও। 

পরিচয় না জাইন্যা” মোরে বিয়া কর্তা চাও || 

হাড়ী কি ডোমের কন্যা নাহিক ঠিকানা | 

না জানিয়া বিয়া কর্তে* শাস্ত্রে আছে মানা ||" 

“চান্দের সমান কন্যা চক্রমুখখানি । 

না হইবা হাড়ী-ডোম মনে মনে মানি || 

কেবা তোর বাপ মাও কোন দেশে ঘর। 

কি কারণে ভাইস্যা৯০ ছিলে জলের উপর || 

পরিচয় কথা কও না ভাড়াইয়ো মোরে । 

পর্তিজ্ঞা কইরাছি আমি বিয়া কর্বাম তোরে ||" 

সঃ সঃ সঃ সং 

» মুখ দিলে- কথ! দিলে। ২ আত আধীয়। 

৩ গীওইন্য) ₹ গায়ক! & বাঁভইন্যা _বাদক। 

«* ওয়া. (গুধাক হইতে) সুপারি । ৬» পাতে-্পানরে |, 

৭ বিয়া বইবাহ্ - বিবাহ বসিব। ৮ জছিন্যা সৎ জানিয়া । 

৯ করতে কর্তে | ১০ ভাইস ভাপিয়া । 
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“আমারও যে পরিচয় রে কমার আমি কইতে নারি। 

দশ বচছর কালে বাপে করল বনচারী || 

শুকপক্ষী আছে এক সূইচ রাজার পুরে। 

পরিচয়-কখা সেই কফহিবে তোমারে | 

আমার বিয়ার ঘটক সেই পক্ষিরাজ।” 

(২০) 

তখন সদাগর শুকপক্ষীকে আনিবার জন্য সুইচ রাজার পুরে লোক পাঠাইল। ডিঙ্গা- 

ভর! ধন-রয় লইয়া সাধ রত্বেশ্বরের লোক-লঙ্কর স্ইচ রাজার দেশে রওন। হইল । 

এদিকে অইল কি-_কাজলরেখাকে নিব্বাস দিয়া সুইচ রাজা একেবারে পাগল অইয়া 

দেশে দেশে ভিঙ্গা কইর। তার ৩ফোজে বাইর অইছে৯। সুইচ রাজ। এক রাজার দেশ হইতে 

আরেক রাজার দেশ, এক সমুদ্রের পার হইতে আর এক সমুদ্রের পার ঘুইর। ঘুইর| বেড়াইতেছে। 

এই সময় বত্বেশুরের লোক ডিঙ্গাভর৷ ধন লইয়৷ সুইচ রাজার দেশে গিয়। উপস্থিত হইল । 

ধনের লোভে কাঞ্ষণদাসী শুকপক্ষীটিকে বিক্রয় কইর।২ ফালুল। তখন শুকপক্ষী লইয়া 

তার। বত্বেশবরের রাজ্যে ফিইর। আইল । তখন চোল-ডঙ্কা দিয়া রত্বেশ্বর-সাধু ঘোষণা কর্ল 

যে, সে সমুদ্র থাইক্যা যে এক জল-পরী ধইর। আনৃছে৪. তারে আইজ বিয়া কর্বৎ । সকলে 

আশ্চর্য্য অইয়৷ গেল। খুব বেশী আশ্চর্যের কথা এই যে, একটা বনেলা শুকপক্ষী তার 

(কন্যার) জন্মুব্ত্তান্ত ব্যক্ত করৃব। এই কথা শুইন্যা যত দেশের যত রাজা, ধনী সদাগর 

সব আইস্যা* সতাস্থলে একত্র অইল। কতক্ষণ পরে এক সোনার পিঞ্জরের মধ্যে কইরা 

একটা শুকপক্ষীরে আইনা। উপস্থিত কর৷ হইল। 

বলৃতে ভূইল্যা* গেছ্লাম যে কাজলরেখার স্বামী সুইচ রাজা, সেও এই সভায় 

উপস্থিত ছিল। 

৯» অইছেস্হইযাছে। ২ কইরা» কনিরা। 

* ফিইর়। আইলস্কষিরিযা আসিল। . & বইক্া আনুছে খনির) আনিয়াছে। 
* ফর্হস্করিবে। * আইস্যা সলাসিয়া। ... * ভুইল্য। স্ত ভুলিয়া | 
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তখন ধর্মাতি শুক পিঞরের উপরে বলিয়। কাজলকেখার পিতৃকুলের পরিচয় দিতে 

আরম্ত করল । 

গান” 

“র্শমতি শুক আষি করি নিবেদন | 

মন দিয়া পর্বকথ। শুন সভাজন || 

ভাটিয়াল যৃলনুকে আছিল এক সাগর । 

কৃঠীয়াল আছিল সাধু নাম খনেশুর || 

এক কন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে । 

ধনীয়াদ হইল সাধু মা লক্ষ্ণীর বরে 

দশ না! বচছরের কন্য। কাজলরেখা নাম। 

দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অনুপাম || 

হীরা-মতি জলে কন্যা যখন নাকি হাসে । 

সুজাতি বর্ধার জলেরে যেমন পঙ্গুফল ভাসে | 

চাইর না বচছরের পুত্র নাম রত্বেশ্বর | 

রত্ব না জিনিয়া তার চিন্কণ কলেবর || 

কন্যার অদৃষ্টে ছিল দূরক্ষর বাণী১। 

কপালের ফেরে কন্যা হইল অভাগিনী || 

আমারে জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগর । 

কোন্ দেশে পাইবাম কন্যার যোগ্য বর || 

ধন্নমতি শুক আমি ধর্ধে মোর মন। 

গণিয়। দেখিলাম তার ভাগ্য-বিড়ন্বন || 

“মর। পতির সনে তার বিবাহ হইবে। 

দুঃখে দূঃখে এই কন্যার বার বচ্ছর যাইবে || 

এই কন্যা যদি সাধুর সংসারেতে থাকে । 

কন্যা লইয়৷ সাধু পুন পড়িবে বিপাকে | 

এই কন্যা লইয়া তুমি রাখ বনান্তরে | 

দ৫খ যে খণ্ডিবে কন্যার বার বচ্ছর পরে! 

১ দূরক্ষয় যালী-্মজ্দ বিখস , দুর্ভাগ্য | খায়াপ কথা। 
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“মোর বাক্যে ধনেশ্বর কন্যার়ে লইল। 

আমারে লইয়া সাধু ডিঙ্গায় চড়িল।। 

কতদূরে মউয়া৯ বন সমুদ্রের পাড়। 

কূল কিনার! কিছু না ছিল তাহার || 

তিন দিন সেই কন্যা কিছু নাহি খায়। 

উপাসে তিয়াঘে* কন্যার প্রাণ যায় যায় ।। 

জল আনৃতে সদাগর কন্যারে থইয়া | 

ভাঙগ। মন্দিরের দ্বারে কন্যা রহিল বসিয়। || 

“বাপ যদি গেল কন্যা চারি দিকে চায়। 

কপাট খুলিয়া কন্যা মন্দিরে সামায়ও | 

জল লইয়৷ আইস।5 সাধু কন্যারে ডাকিল। 

ভাঙ্গা মন্দিরে কন্যা বন্দী হইয়া রইল ॥। 

বজের কপাট তার বজের খিল দিয়া | 

এইখানে আইল সাধু কন্যারে থইয়া || 

এই পধ্যস্ত বলিয়াই শুকপক্ষী তিনতাল! দালানের ছাদে গিয়৷ বসিল এবং আবার কহিতে 

লাগিল ১---- 

মাণিকরে--- রর 

“কাজলরেখ। কন্যার কথারে (ভালা *) এইখানে থইয়া | 

সূইচ রাজার জন্মুকথ! শুন মন দিয়া || 

চম্পা ন৷ নগরে ঘর [নামে সাধু হীরাধর 

সেও রাজার পুত্র কন্যা নাই। 

আটকুর* বলিয়। খ্যাতি বংশে তার দিতে বাতি 

সংপারেতে তার লক্ষ্য নাই ।। 

১ মউয়।-যহয়া (সধ্ক হইতে)। ২ উপাসে তিয়াছে- উপবাপ ও তুষ্ণায়। 

* সামায় - পেশ করে। ৪ আইসা - আসিয়। | 

-* ভান -ভাল। * আটকা -লন্তানহীন। 



মাণিকরে-”_ 

নান। দেবে করি প্জা পূত্রে ন পাইল রাজা 

হেন কালে দৈবের ঘটন। 

নিব্বদ্ধের কথ শুন সভাপতি দিয়া মন 
সূইচ রাজার অন্মবিবরণ | 

মাণিকরে--- 

তার কিছু দিন পরে আটকুর রাজার ঘরে 

সন্যাসী গোসাই১ এক কয়। 

রূপে গুণে চমৎকার এক পুত্র হইব তার 

বিধি তোমায় হইয়াছে সদয় || 

“অকাল আমিত্তিৎ ফুল তুইল্যা দিল হাতে। 

ফল পাইয়া হীরাধর তুইলা। লইল মাথে 1 

সেই আমিতির ফল দিল নিয়া রাণীরে। 

মর। পুত্র হইল এক দশমাস পরে || 

সনুযাসীর কথায় রাজা কি কাম করিল। 

সব্ব অঙ্গে মরা শিশুর কাঁটা বিদ্ধাইল || 

সুইচ রাজা নাম হইল তেই সে কানণে। 

সনুযাসী কহিল পুত্র রাখ্যা আইস বনে ॥ 

ধং সং সং ঃ 

সং সঃ সং গং 

“নিরাল জঙ্গলে এক মন্দির গাথিয়। | 

তার মধ্যে রাখে শিশু যতন করিয়া || 

গর্ভেতে মরিয়া শিশু দেবতার বরে। 

চক্্রসম সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে || 

বাড়িতে বাড়িতে তার যৌবনকাল আইল । 

দেবের নিবন্ধে কন্যা সেইখানে গেল | 

* গোষাই গোস্বামী | 

২ আনিত্তিম্মঅসূতের অপন্রংশ ; এখানে 'আম বুঝাইতেছে। 
4%--8978 7.0, 

০৪ 



৬৪৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

বাপে দিভছিল১ বনবাসে কর্মাদোঘ পাইয়। ! 

মর। পতির সঙ্ষে সেই কন্যার হইব বিয়া || 

(হায়রে হায়) 

“ফান্দিতে কান্দিতে কন্যা শিলা যায় গলে । 

মরা স্বামী ধোয়ায় কন্যা আক্ষিরৎ জলে | 

সাত দিন সাত রাইত শিওরে বসিয়া | 

অঙ্গের শাল তুলে কন্যা বাছিয়৷ বাছিয়। || 

ন1 খাইয়। ন। শুইয়া কন্যার সাত দিন গেল । 

চক্ষের শাল রাইখ। কন্যা মন্দিরের বাহির হইল || 

“ওঁঘধ রাখিয়া কন্যা ছান করত যায়। 

নগরিয়া লোক এক দাসী বেচতে৩ চায় || 

হাতের কঞ্কণ দিয়। কন্যা লইল দাসী। 

সেই দাসী রাণী হইল কন্যা বনবাসী 11” 

একে একে কইল পক্ষী যত ইতিকথা । 

কাঞ্চণদাসী তারে দিছিল যত ব্যথা || 

সুইচ রাজার বন্ধুর কথা সকল কহিল । 

কি কারণে সূইচ রাজার মতিভ্রম হইল || 

কি কারণে কন্যারে «স দিল বনবাসে। 

দৃঃখের কথা কইতে পক্ষী চক্ষের জলে ভাসে ।। 

“পাপিষ্টি রাজার বন্ধু একাকিনী পাইয়া | 

বলে ধরি কন্যারে করতে চাইল বিয়া || 

সতী কন্যার কান্দনে সমুদ্রে দিল চড়া ।” 
এই কথা কহিয়! পক্ষী শূন্যে দিল উড়া || 

উড়িতে উড়িতে পক্ষী সভার আগে কয়। 

“আজি হইতে কন্যার বার বছর গত হয় ।। 

৯ দিছিলি-- দিয়াছিল ॥ . , 

€ আক্ষি-- (আখি) অক্ষির অপন্ংশ। * ব্চেতে_ বেচিতে | 



কাজলবেখ! ৩৪৭ 

ভাই হইয়। রত্বেশ্বর বিয়া করতে চায়।” 

এই কথা কইয়া পক্ষী শৃন্যেতে মিলায় ॥ 

আছে কি মইরাছে১ কন্যা সইচ রাজা না জানে। 

আবড়২ হইয়া কান্দে রাজা সভার বিদ্দমানেত || 

লক্ুজা পাইয়া বত্বেশুর সভা ছাইড়া যায়। 

তগ্ীর পায়ে পইড়া ক্ষমা রিয়াইতঙ চায়।। 

(২১) 

এইব্ূপে পরিচয় হইয়া গেল। ধন্মমতি শুক স্বর্গে চলিয়া গেল। সৃইচ রাজার সঙ্গে 
কাজলরেখার ধূমধামের সহিত বিয়া হইয়া গেল। 

সইচ রাজা তখন কাজলরেখারে লইয়া নিজের বাড়ীতে চইল্যা গেল। কাজলরেখারে 

গোপনে রাইখ্যা নিজ অন্দর বাড়ীতে খুব বড় করিয়া একটী গর্ত খনন করাইল। কাঙ্কণদাসী 

এর কারণ জিজ্ঞাস করিলে স্ইচ রাজা কইল যে ভাটার রাজা রত্বেশুর-সাধু আমাদের বাড়ী 

লুট করিতে আসিবে । আমাদের ধন-সম্পত্তি লইয়া এই গর্তের মধ্যে আশ্বয় লইতে হইবে। 

তখন কাঙ্কচণদাসী আর কাহারেও কিছু না বলিয়া, নিজের গহনা-পত্র নিয়া সবার আগে গর্তে 

প্রবেশ করিল। তখন রাজার ইক্ষিতে লোকজন গর্তে মাটি চাপা দিল। 

আমার কথা ফরাইল। 

১ মইরাছে - অরিয়াছে। ই জবুড় _- আক্কুল, দুঃখাতিশয্যে ব্যাক । 

ও বির্ঘমানে স্বিদ্যযানে ॥ ৪ রিয়াইত যুক্তি, মাপ, রেহাই। 





€ল্কানা আছিল 

আভ্যন্তব ব্যাতিত ওত 





তেকওডস্জান্না ভবন 
বা 

আলাল ছুলালের পালা 

(১) 

“সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রইয়া১। 

আমি নারী মইরা গেলে আর নাই সে করবা বিয়া || 

আমি আভার্গী২ রে পিয়া৩ কই তোমার কাছে। 

শিয়রে খাড়াইয়া৪ যম বাকি কয়দিন আছে ।। 

শরীল* অইল মাটি মুখে কালা ধরে । 

দই দিন পরে শুইবাম কয়ার কয়বরে' || 

ঘরে রইল আলাল দূলাল তার! দূইটী ভাই। 

আভাগী মায়ের আর কোনি” লক্ষ্য নাই || 

শুন শুন ওহে গে! পতি--পতি আরে বলি যে তোমারে | 

কোলের ছাওয়াল আলাল দুলাল রাখ্য৷ যাই ঘরে | 

শুন শুন ওহে গে! দেওয়ান কইয়া বুঝাই আমি । 

দৃূধের বাচছ। দৃই-না পুতে৯ সপলাম৯০ অভাগিনী || 

সাক্ষী থাক্য চান্দসূরুজ আরে দই নয়নের আখি । 

তার হাতে সপ্যা১১গেলাম আরে আমার পোঘ। পাখী ॥ 

১ রইয়া _ রহিয়া, অর্থাৎ স্থিরবৃদ্ধি হইয়া! ২ আভাগী -ু অভাগী | 

৩ পিয়া. পিয়া | ৪ খাড়াইয়। - খাড়া হইয়া, দাঁড়াইয়া | 

« শর্নীল্ শরীর | * কালা ধরেন কালিমা পড়িম়্াছে। 

+ ক্ষার কয়বরে » কৃপতুল্য-গভীর সমাধিগহধরে | 

৮ কফোনি.--ফোন। » পুত পুর্রের অপন্রংশ | 

৯* সপলাম »সমর্পপ করিলাম । ১৯ সপ্যা-্ সর্প ণ করিয়া । 



শে মৈমনসিংহ-গীতিকা 

সাক্ষী থাক্য১ কিতাব কোরাণ আরে সাক্ষী যে তোনরা । 

আলাল দূলালের লক্ষ্য নাই সে তুমি ছাড়া |! 

সাক্ষী অইয়ো২ নদী নাল! অঙ্গলা পাহাভী* | 
বনের না পইখ পাখালী জামি তায়ে সাম্মী করি || 

আমিত আভাগ্গী মাও আনে যাইরে ছাড়িয়া । 

কোলের ছাওয়াল শিশুরে নেও কোলেতে তুলিয়া! 11" 

কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চক্ষে পড়ে কালি । 

টান দিয় বকে লইল পত্র পৃত্রঁণ বলি।। 

“সোনার কলি আলাল দলাল আর তারার দিকে চাইয়া | 

আমার মাথা খাও পিয়া! আর নাই সে কর বিয়া || 

সতীন বালাই কিয়া কই তোমার কাছে। 

এতিম৪ ধনেরা মোর দ.ংখু পাইব পাছে !। 

সতীনের ছাওয়াল কাঁটা সতাই মায়ে লাগে । 

সেই ন৷ কাঁটা তুলে সতাই সগলেরৎ* আগে || 

শুন শুন পরাণের পতি মোর কথা রইয়া | 

সতাইয়ের গল্প এক শুন মণ দিয়া || 

'দীধির দক্ষিণ পাড়ে আরে দারাক* গাছের ডালে । 

কইতরা কইতরী৭ দই থারে তার খোরলে৮ || 

চিত্তস্ুখে নিতিযি তারা প্রেম আলাপনে । 

সুখে দিন যায় তারার» দখু নাই সে জানে।। 

এই না মতে কতদিন যায়রে চলিয়া | 

দুই ডিম রাখ্যা কইতরী গেলরে মরিয়া || 

১ থাক্য লু থাকিও ॥ 

২ অইয়ো -হইও | ৬ পাহাড়ী _ পাহাড় । 

৪ এতিম -্নলিক়াশয় ; অনাথ । €« সগাল সকল । 

» দারাক » হিজলজাতীয় একপ্রকার জলীয় বৃক্ষ । 

৭ কইতর। ফইতরী -- কবুতর ও কবুতনী। 

৮ খোরলে-, কোটরে। নস |... * তারার. তাদের $. 
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ডিম লইয়া কইতরা পড়িল ফাঁপরে। 

খালি বাসা ইয়া নাইসে নড়িবারে পারে ।। 

অনাধারে১ কইতর। আরে বস্যা দেয় উম 

সার। রাইত পরও দেয় নাই যে চউখে ঘুম | 

কত কষ্টে উম দিয়া আরে যতন করিয়া! । 

দূই ডিমে দূই' বাচছা আরে লইল খুটিয়া৪ || 

একেলা কইতরার আর অখন নাইলে চলে। 

কেবা আধার আনে আর কে থাকে খোবরলে || 

নিরুপায় ভাব্যা কইতরা আরে কোন্ কাম কনে 

এক না| কইতরী আনা তার জোরী*« করে ।। 

কইতরা কয় “শুন আলো তুমি যে কইতনী। 

আমি যাই আধার আন্তাম তুমি থাক বাড়ী ।। 

বাচছায় উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাকিয়া । 

বাচছারা মোর অইল ওরে বড় 7খু পাইয়া | 

যতন কইর। রাখ্য ওলো যাইতে না হয় দখ। 

বড় অইলে তারা পরে পাইবা সুখ || 

চার! গাছ পানি দিয়া আগে বড় কইবে। 

বড় অইলে মিঠাকল সুখে খাইবা পরে ।1?? 

এই না কথা ব্ঝাইয়। আরে গেল চলিয়া | 

কইতরী ভাবয়ে মনে বাসাতে বসিয়া || 

“বালাই সতীন্ গেছে নাখ্যা দই কাটা । 

বড় অইলে আমার নছিবে কেবন মুড়্যা ঝাঁটা || 

সতীনের বাচছায় কবে বুঝে সতাইর সুখ | 

আখেরে আমার কপালে আছে বড় দৃখ॥। 

১ অনাধারে 2 বিনা (আধারে) খাদ্যে। ২ দেয় উন্*্ততাপ দেয়। | 

৬ পর. পাহারা । ৪ খুটিয়াষ্ঠেটি দিয়া ঠোকআহিয়ন। 

ও জোরীক্সাথী। » যাইতে ০ যাহাতে |. 

4৮--5988 ০, 
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আমার বাচার এরা অইব১ দৃঘ্মনৃ। 

সেই না কারণে সদা অইব কেবল দন || 

এমন বালাই আঁমি উম দেই বইয়া | 

দগ্ধ দিয়া অজাগর রাখৃতাম*্ পালিয়া || 

দৃঃখুরে ডাকিয়া আমি না আনিবাম ঘরে। 

বালাই দূর কর্বাঁম আমি মারিয়া এরাও | 

কইতরা গেছে অখন আধারের লাগিয়া | 

আঁধার আনিলে খাইবাম দইজনে মিলিয়া | 

উইড়া দঘমন্ আইছে আরে পইড়া করত ।« 

আমার মখের গরাস কাড়িয়া লইত ॥| 

এমন বালাইয়ের গল। ঠোটে না ছিডিয়া | 

দধ্মনের কাঁটা দেই দূর করিয়া ||? 

এই না বলিয়৷ কইতরী কোন্ কাম করে। 

গলাতে ধরিয়া ঠোটে আছড়াইয়া মারে || 

মারিয়৷ দই বাচ্ছা পরে আরে জঙ্গলায় ফালায় । 

আধার লইয়া কইতরা আরে বাসার পানে যায় ।। 

কইতরায় দেখ্যা কইতরী আরে জুড়িল কান্দন। 

কইতরা জিগায়* “কান্দ ফিসের কারণ |” 

কইতরী কহে “শুন আরে খসম আমার | 

আধার আর্দিতে গেলা আবে দিয়া বাচার ভার || 

এমন সময়ে এক গিরধনী* আসিয়া । 

আমার বুক অইতে নিল জোরে সে কাড়িয়া | 

গিরধনীর মূখে বাচছারা হারাইল পরাণি। 

সেই না কারণে আমি কান্দি আভাগিনী 11” 

১» অইব - হইবে। * দন-ু রণ, বাগড়া । 

« ঝাখতাম ০ যাখিতে, রাখিব । ৪ এরারে _ ইহাদছিগকে, এদের! 

.* উইড়া --০-- ই ঠা উড়ে এসে জূড়ে বসেছে। 

” * জিগার ০ ছিজ্ঞাসা করে। « গিরধনী _ গুধিনী । 



দেওয়ানা মদিনা "৬৬৪৫ 

এই কথ। শুনা! কইতর। কান্দে আর জার। 

“মোরে থইয়া কোথায় গেল ছেউরা১ বাচার আমার || 

কত কষ্ট পাইলাম হায়রে তারার লাগিয়া | 

কোন পথে গেল তার। বুকে ছেলখ দিয় || 

আগুনি জলিল হায়রে আমার অন্তরে । 

হায়রে দারুণ বেথা চিত্তে নাই সে ধরবে ||” 

“শ্রই মতে কইতর৷ আরে কান্দিল বিস্তর । 

মনে মনে কইতরী হাসে বালাই করলাম দূর | 

সতীন্ বুঝয়ে নাহি' সে সতীপুতব্রের* ব্যথা | 

অস্তমত কালে সোয়ামী গো রাখ মোর কথা || 

রাখ মোর কথ পিয়া আরে মোর মাথা খাও। 

ছেউর৷ পুতেরার* পানে" আখি মেল্যা চাও 11” 

এই না কথা কইয়। পরে সেই তে! না নারী। 

মায়ার সংসার ছাড়া তবে গেলা লিজ বাড়ী? ॥| ১-৯৮ 

(২) 

আগওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর । 

আলাল দুলাল কাইন্দা অইল জব্ জর্ | 

কান্দিয়া কান্দিয়া তার! ভূমিতে লুটায়। 

দানাপানি ছাড়)া কেবল করে হায় হায় || 

মায়ে জানে পৃতের বেদন অন্যে জান্ব* কি। 

মায়ের বুকের লৌ» পুত্র আর ঝি।। 

দুই না ছেউরা ছাওয়ালে বুকেতে করিয়া | 

সোনাফর বিগ কান্দে মাথা থাপাইয়া ১ || 

১ ছেউরা»* মাতৃহীন ; নিঃসহায় শিশু । ২ ছেল, শেল। 

৩ বেথা জ্ব্যথা। ৪ সতীপুঝরের - সতীনের় ছেলের | 

« অন্য. অন্তিম! ৬» পুতেরার »্. পুত্রদের 1 
গা 

ক 

গেলা নিক্ষ বাড়ীস্ম্বর্গে চলিয়া গেল | ৮ জানব স্মজানিবে। 

লৌ-(ধছ হইতে) রক্ত । ১০ থাপাইয়৷ সু ভাপড়হিয়া। | 
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“দৃখের ছাওয়ালে কেমনে বাচাই পরাণে। 

অনাধারে১ মরে কেমনে দেখিব লয়ানে || 

মা মা বল্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে! 
বৃকফেতে আমার হয়রে ছেল যেমন বিদ্ধে || 

কি দিয়া বুঝাইয়া রাখি ছেউড়া পূত্রেরে। 

কেবা খাঁওন দেয় আরে পড়িলাম ফেরে || 

মরযাত ন। গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া | 

তিনল। পরানি মার্যা গেছ পলাইয়া 11৩ 

কি দঘ্মনি কইরাছিলাম আর জনমে আমি। 

তার পর্তিশোধ লইলা এই ল৷ জর্বে৪ তুমি || 

বান্যাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাহি মোর সমান । 

অনন্যাই«ৎ ধন-দৌলত গোলাভর। ধান || 

পশ্থের ফকীর অইল আরে আমার থাক্যা সুখী । 

দুনিয়াতে নাই আর আমার মতন দৃরী || 

কি করিব ধন-দৌলতে আর কি ছার দেওয়ানি। 

দিলের দখেতে যদি চক্ষে ঝনে পানি | 

কেব। খাইব* আমার যে এই ধন-দৌলত। 

শুন্য অইল ঘর মোর মরিয়। আওরাত ॥ 

বৃকে ছেল দিয়৷ গেল। তুমি কোন্ পরাণে। 

দুনিয়া যে দেখি আমি আদ্ধাইর নয়ানে || 

তুমি যে আছিলা আন্ধাইর ঘরের বাতি। 

তুমি যে আছিলা আমার হৃদৃ-পিঞ্ররার পংখী || 

তোমারে ছাড়িয়া আমি বাঁচি কোন্ পরাণে। 

তেজিতাম" পরাণি আমি তোমার কারণে | 

১ অনাধারে _ অনাহারে । ২ ফেরে -বিপদে। 

৩ শ্রর্যাত - -- পলাইিয়া _ আমার স্ত্রী শুধু মরিয়া যান নাই, যারিয়াও পিয়াছেন। তিনটি জীবন 

ন্ট করিয়া পলাইয়া৷ গিয়াছেন। 
৪ অরে জলে । | রঃ * অদুন্যাই - প্রভূত, অপর্যাপ্ত । 

» খাইবস্মডোগ করিবে। ". * তেজিতাম সত্যাগ কৰিতীন। 
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তোমার পিছ লইতাম১ আমি এই আছিল মনে। 

দৃধের বাচছ। রাখ্যা গিয়া ফালাইল। বে-নালেও 11” 

এইন। কান্দে দেওয়ান আরে বৃক না কুটিয়া৪। 

পাড়া পড়শী পরা'বৎ পাইল তারে না বোঝাইয়া | 

ঘর খালি অইল আর গুরজান* না চলে । 

সোনার সংসার বেত্তী” হায়রে যায় যে বিফলে || 

ঘরের লক্ষী জনন। আরে তার যে লাগিয়া । 

বান্ধা৮ সংসার মিয়ার যায় যে ভাসিয়া || 

দিবানিশি চিস্তে মিয়ার দঃখু অইল দিলে । 

দরবার বিচার হায়রে কিছু না চলে।। 

কিসের সংসার কিসের বাস কেমনে স্জুখ মিলে। 

মনসুর বয়াতি* কয় সুখ না থাকলে দিলে || 

উজীর নাজীর সবে আরে এইন। দেখিয়া । 

মিয়ার নিকট কয় দরশন দিয়া 11 

“শুন্খাইন্১০ দেওয়ান সাহেব শুন্থাইঘ আমায় কথা । 

সোনার সংসার আপনারে নষ্ট অইল বি3খা || 

আর এক সংসার কর্য। রাখায়াইঘ্১৯ দেওয়ানি বজায়। 

এক জনের লাগ্যা কেন সগল১* জলে যায়।। 

কান্দিয়। দেওয়ান কয় আরে উজীরে নাজীরে। 

“দুধের বাচ্ছ। আলাল দূলাল আছে মোর ধরে ।। 

তারার দৃঃখু দেখা আমার ফাট্যা যায় বূক। 

স।দি করিলে অইব দুঃখের উপর দ্খ | 

১ পিছ লইতাম _ অনুসরণ করিতাম ; তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি জীবন ত্যাগ করিতাষ । 

২ ফালাইলা - ফেলিলে। ৩ বে-নালে - বিপদে । 

৪ বৃক লা কুটিরাম্তবুকে করাঘাত করিয়া । * পরা ব-পিয়াভব | 

৬ গুরজান 7 গুজরান : নিব্ধাহ : সংসার চালান । ৭ বের্তা (বিএ, ব্রেখা) স্ববৃথা। 

৮ বাচ্ছ)-ুযে সংসার সুশৃঙ্খল ও নিয়মাবদ্ধ ছিল। 

৯ বয়াতি ০ বয়াৎ (পদ) রচনা! করে যে ; পদ-রচক 1 ১০ শুনুখাইন্ - শুনুন 

১১ রাখুঃয়হিদ্ ₹- গাখুন । ১২ সগল-সকল। 
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সতাই না বুঝে সতীন্-পৃতের বেদন। 

সতিন-পূতে দেখে সতাই কাটার সমান || 

সেই কাটা তুল্যা সতাই দ.রেতে ফালায়। 

এরে দেখ্যা মন নাই সে সাদি করতে চায়।। 

কলিজার লৌ মোর আলাল দলাল। 

দুখের উপর দ2খু দিয়! না! বাড়াই জঞ্জাল ।। 

আলাল দ.লালে বিবি আমায় সপ্যা দিয়া | 

সাদি ন। করিতে গেল মান। যে করিয়। "|| 

বিয়া নাই সে কর্বাম আমি সংসারের লাগিয়া | 

কিসের সংসার আলাল দ্লালে মারিয়া || 

তারার১ মখ দেখ্যা আমি আরে বাচিয়া পরাণে। 

রাক্ষসের হাতে নাই সে দিবাম জীবমানে২ ||”? 

এই কথা শুনিয়া উজীর কয় মিয়ার কাছে। 

“কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব ফয়দা৩ নাই যে আছে।। 

সতাই সকল সাহেব আরে ন। হয় সমান । 

সতিবৃ-পুতের লাগ্যা কেউ দেয় জান্ পরাণ ॥। 

আলাল দলালে যতন করিবাম সকলে । 

দুখ নাই সে পাইব কিছু সতাই বাদী অইলে।। 

দিলের দূঃখু দর কইরা£ কর্খাইন এক বিয়া | 

সোনার সংসার পাল্খাইন" যতন করিয়া 11" 

এই কথা শুনিয়া মিয়। চিন্তে মনে মনে। 

কিছু ফয়দা নাই মোর সংসার ছাড়নে* ॥ 

সোনার কলি আলাল দ্লাল রহিলে বাচিয়া । 

সংসার না৷ থাকলে তার খাইব কি করিয়া ॥। 

সংসার' নষ্ট অইলে পরে অইব তারার দখ । 

চিরদিন দূঃখে হায় ফাটিব যে বৃক।॥। 

১ তারার » তাদের । ৎ জীবমানে -জীবস থাকিতে । 

৬ ফর়দা 7০ ফল ; লাভা . 9 করখাইন »* করল । 

«* পাগ্খাইন পালন করুন। » ছ্াাড়নে ছাড়িয়া দেওয়ায় ই* 



আমার বৃকের ধন রাখবাম যতন করিয়া । 

কি সাধ্য সতাই নেয় তারারে১ কাড়িয়া | 

এইমতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে। 

উজীর নাজীর লাগা পাছে বিয়ার কারণে ॥। 

মনস্থির কইর্য। দেওয়ান অইলা সন্ত। 

সাদি অইয়। গেল পরে যেমন বিহিত || ১-৮৬ 

(৩) 

সাদি না কর্যা সাহেব আরে নিজ পূত্রধনে। 

নিজের নিকটে রাখে পরম যতনে || 

সতাইয়েরও কাছে তারারে না দেয় যাইতে। 

আল্গা রাখিয়া পুত্রে পালে জুবিহিতে | 

দিশা £-_আলালে দুলালে লইয়া করয়ে সোহাগ | 

এরে দেখ্যা সতাইয়ের মনে অইল রাগ ॥ 

'সতীপুতেরারে করে কত না আদর । 

ফিরিয়। না চায় মোর পানে এক নজর |! 

আমার যদি ছাওয়াল হয় থাকব অনাদরে। 

বুকের লউ* দেখব কেবল সতীপুতরারে« || 

এরে দেখ্যা আর মোর সহণ না যায়। 

মনে মনে চিস্তি কেবল কি ক্সি উপায় || 

সর্তীনের পুত্র মোর অইল গলার কাটা। 

খাওন ন। স্ুজে* মোর অইল বিঘুমণ লেটা || 

১ তারারে  তাহাদিগের। ২ লাগ৷ পাছে পাছে পাছে লাগিয়াই আছে। 
ও সতাইয়ের » বিমাতার, যথা কৃতিবাসী রামায়ণে আম্মবিবরণে “আর এক ভাই হল সঙাইয়ের 

উদরে” | 

৪ লউস্ত লোহ, বক্ত | বুকের রক্তের মত দেখিবে। ৫ সতীপুতরারে _ সতীনের পুররদিগকে 

» খাওন না সুজে - খাওয়া-লওয়ায় আর পথৃতি হয়না! ৭ বিষুষন্ত বিঘষ। 



মৈষনপিংহ-্গীতিকা 

যতদিন না পারি এই কাঁটা দূর করিতে । 

ততদিন সুখ নাই মোর নছিবেতে১ |। 

দেওয়ানেরে জানাই যূদিৎ দিলের দৃঃখ মোর । 
বাঁটা না মারিয়া মোরে কইরা দিব দূর || 

এক হেতু আছে আরে ছলন! ন। কইরা । 

যুদি দিতাম পারি দিবাম দর নল! করিয়া |1”? 

চিস্তা লা! করিয়া! বিবি আরে মন করল স্থির । 

একদিন তো না ডাকে দেওয়ানেরে অন্দর ভিতর ॥। 

দেওয়ান আসিলে বিবি আরে জ্ড়িল ক্রন্দন। 

দেওয়ান জিগায় “কেন কান্প বিবিজান”' ॥। 

কান্দিয়া কান্দিয়া বিবি কয় দেওয়ানেরে | 

“কোন্ দোষে দোষী অইলাম তোমার গোচরে || 

আলাল দৃূলাল মোর সতীন্-পুত বলিয়া । 

আমার নজর ছাড়া বাখ্যাছ করিয়া |1৪ 

আলাল দলাল কেবল তোমার বুকের ধন। 

আমি অইলাম বৈরী তারার কি কারণ |। 

সতাই বলিয়া মোরে বিশ্বাস না কর। 

সগল« সতায়েরে তুমি এক মতন ধর॥। 

অঙ্গ জলিয়া যায় এই না কারণে । 
বদৃনাম রটাইব আমার পাড়া পরশী জনে | 

সতাই যন্ত্রথা দেয় আরে বলিব সকলে । 

আমার কাছেতে আলাল দৃূলাল না আসিলে।। 

আমার সন্তান নাই আরে তুমি বিচার কর। 

সতিপুতের মূখ দেখ্যা দূংখু করি দর।। 

এইত না সাধে বাদ দেও কি কারণ । 

দিলের দ:খেতে আসে সদাই কান্দন।। 

» নহছিবেতে কপালে! চ দিল্যদি। ৩ হোতু » উপায় 1 

৪ আমার - - - করিয়া - আমার দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া । *« সগল সকল । 



দেওয়ান মদিন। ৩৬১ 

কলিজার লৌ মোর আলাল দৃলাল। 

কি খায় না খায় কিবা করয়ে কয়াল১ |! 

কত বসত আন আরে আন্দর মহালে। 

মনের দ্ঃখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে ।। 

তারার আশায় রাখি হিকাতে২ তুলিয়া । 

পচ্যাত গেলে নিরাশ অইয়া দেই ফালাইয়া || 

বূকের দঃখ দর অইব তারারে দেখিলে । 

আন্দরে আনিয়া দেও আইজ বিয়ালে৪ || 

যদি মোর বাকা তুমি আরে কর লঙ্ঘন । 

তা অইলে জান্যা রাখ্যো আমার নির্চয় মরণ 11« 

অপমান পাইয়া না চাই বাচিতে সংসারে । 

বিনা দোঘে কেবা দৃঃখে সদা জলে পুড়ে ||”? 

এই কথা ন! কইয়া বিবি লাগিল কান্দিতে। 
দয়াতে ভরিল দেওয়ান সাহেবের চিতে | 

“তোমার কথায় বিবি দিলে পাইলাম মুখ | 

বিনা কারণে তুমি চিতে পাও দৃখ || 

আগের যে বিবি মোর আরে হস্তেতে ধরিয়া । 

আলাল দূলালে আমায় দিয়াছে সঁপিয়া || 

রাখতাম+ তারারে ধর্যা আমার বূকেতে। 
কিছুর লাগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে || 

সেই না কথ! মনে জাগে তরার মুখ দেখিলে । 

এক ডণ্ড” না থাকৃতাম পারি কাছছাড়া অইলে৯* || 

সেই না কারণে রাখি সদ সাথে সাথে। 

একেলা না দেই আঁষি বাইরি অইতে৯০ পথে || 

১» কুয়াল- কু-হালের অপন্রংশ : দ্রবস্যা! ২ ছিকা-শিকা। 

৩ পচা - পচিয়। | ৪ আইজ বিয়ালে - অদয বিকালে । 

« তা অইলে --- মরণ 5 তবে জানিয়। রাখিয়ো যে জামার নিশ্চয় হরণ | | 

৬ দয়াতে -- - চিতে 55 পযায় দেওয়ান সাছেনের চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল । 

«৭ ন্াখতাম» রাখিতে ! ৮ ডগ লও । 

» কাছ্ছাড়া অইলে-নবিকটে না থাকিলে । ১০ আইতে -হইতে। 

€৫--0958 হবু, 



মৈমনলিংহ-গীতিকা। 

সংসারের কামে১ তুমি ব্যস্ত অতিশয়। 

সেই না কারণে বিবি আমার নাই সে মনে লয় || 

তারা যদি মোর কাছে থাকয়ে সব্বদা । 

সুখেতে থাকিব কিছু না পাইব বেখা || 

তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া |: 

তোমার কাছেতে আমি দেইন! পাঠাইয়া |+ 

এই কথ! শুন্যা বিবি আরে দেওয়ান গোচরে । 

মিড! বূলে২ কয় বিবি অতি ধীরে ধীরে ।। 

“আমার গভের পুত্র অইলে আলাল দূলাল। 

তারে যতন করলে কি মোর অইত জঞ্জাল || 

ছাওয়ালে যতন করে মায়ে সব কাম থইয়া | 

কাম নাই সে সুজে ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া || 

সংসারের কামের লাগ্যা না অইব তিরুডীত৩। 

ইতে আন্ না অইব৪ ধরি পাও দুটি ||” 

পায়েতে ধরিয়৷ বিবি জুড়িল কান্দন। 

পাথর গলিয়া যায় শুনিয়া বেদন | 

চোখের পাণি মুছি দেওয়ান পর্তিজ্ঞা করিল। 

“দুই ছাওয়াল আন্যা দিবাম. কালুকা সকাল |1” 

মিঠা বুলিরস দেওয়ান বিবিরে বুঝাইয়া | 

পান খাইয়া গেল দেওয়ান আন্দর- ছাড়িয়া! || 

হাসিতে হাসিতে বিবি কয় ধীরে ধীরে । 

“মিডাবুলিতে কাম নিবাম আশিল কইরে || 

১» কামে _ কাজকর্থে । : 

২ মিড বুলে-্র মিঠা বোলে ; মিট কথায়। * তিকুতী শুক্রটা ; অন্যথা 1 

রত ইতে আন্ না অইবলু হিতে অন্যথ! হইবে না। আন্ _ অন্যথা । 

* নিভা --- কইরেঞ মি কথায় কার্্যোদ্ধার করিয়৷ লইব 1 (আশিল - হাশিল সাধন কর।।) 



দেওয়ান! মদিনা ২১৬৩ 

সতীনের কাটা আমি নির্চয়১ ভাঙ্গবাম। 

ছল কিহ্বা জোরে পারি আর না ছাড়বাম || 

বল্যা গেছে দেওয়ান আরে কালুক৷ সকালে । 
পাঠাইবাম আলাল দ'লাল আন্দর মহলে || 

নানা মতে সাজাই আমি আন্দর মহল । 

তাই সে পরকাশ করব আমার আদর কেবল ॥ 

এমন করিবাম যাইতেও৩ সব্ব লোকে বলে। 

জান্ দিয়া ভালবাসি সতীপুত সগলে || 

নিজের হাতে ছি'ড়ি মওড যুদি অগোচরে । 

তেও৪ যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে।।” 

এতেক কহিয়া বিবি আনার সাজায়। 

যত মতে পারে নাইসে তিরূডী তাহায় || 

কত কত মিডাই« বিবি যোগাড় করিয়া । 

থরে থরে রাখে বিবি আন্দরে সাজাইয়া | 

আর যত খাদ্য জিনিস নিজ হাতে রান্ধিল। 

রাব্র থাকিতে বিবি রান্ধন শেঘ করিল ॥ 

এই মত নান। ইতি দ্রব্য সাজাইয়া | 

সতীপুতেরার লাগ্যা রইল বসিয়া ॥ 

বগা যেমন চউখ বুজ্ঞ্যা পাগারের ধারে। 

সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে ॥ 

মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া। 

বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া ||৬ 

১ নির্চয়, নিয় ০ নিশ্চয় । ২ পরকাশ করুবস্" প্রকাশ করিব 

* যাইতে -ধাহাতে। . ৪ তেও- তবু! « মিডাই 7 মিঠাই । 

* বগা ---খাপ ধনিয়া । বগা-বক ; বুক্ৃঞ্যা _ বুজিয়া ; বস্যা থাক্যা -ুবপিয়। থাকিরা : 

পূডী-্পৃ্টী (মাছ)। খাপ ধরিয়া _ শিকার-প্রত্যাশায় প্রস্তত থাকিয়া । 

মনন্ুুর বয়াতী বলিতেছে, “বক যেমন নিরতিশয় নিরীহতার ভান করিয়া পগারের খাগে চোখ বুজিয়া 

বসিয়া ুবিধামত পৃটী মাছ ধনে, তত্রপ 'বকধান্সিক-প্রকৃতি' চিনির? আলাল ধুলালের, আগমন-পতীক্ষায় 

প্রন্থত হইয়া বসিয়। রহিল। ১:০4 
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তারার বার চাইয়া১৯ বিবি থাকিতে থাকিতে। 

বান্দী আইস্য।. খবর দিল দেওয়ান আইসে পথে || 

আগে যায় দেওয়ান যি পাছে আলাল দুলাল । 
তার পাছে পাইক পরী তামেপগীরৎ সকল || 

নানা ইতি সাজে দেখ দেওয়ান-পুত্রগণ | 

সাজন অইল কিবা জড়ায় নয়ন || 

রূপ দেখ্যা পরীগপ চউখ ফিরাইয়া চায়। 

এমন সুন্দর নাগর পাইলে পায়েতে লুভডায়* | 

দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আসিল । 

দই হাতে বিবি দুই কুমারে ধরিল।! 

দুই পুরে সতাইরে জানায় ছেলাম। 

বুফেতে ধরির। সতাই করিল চুম্বন || 

আয়োজন কর্যা যত রাখৃছিল সাজাইয়া | 

সগলি সামূনে দিল হাজর করিয়া || 

খাইয়া আলাল দুলাল খুর্সী অইল মনে। 

কত সুখে সতাইর পরম যতনে || 

আলুফ1৪ জিনিস যজ্ঞ বাছিয়। বাছিয়। | 

সতাই রাখিয়৷ দেয় তারার লাগিয়া || 

নিজ হাতে বিবি খাওয়ায় সামূনে খাড়া হইয়া । 

একডও তারারে না থাকে পাশরিয়া |! 

সতাইর আদরে তারা আন্দর ল৷ ছাড়ে। 

বাপের আঙ্গুল ধইরা আর নাই সে ফিরে | 

সতাইর যতনে ভুলে মায়ের যে দুখ । 

আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সুখ || ১-১৩২ 

৯ বার ঢাইয়।__ প্রতীক্ষায় । 

ৎ পাইক পরী ভানেসগীর - পাইক, প্রহরী ও যাহারা ভামাসা দেখিতে জড় হইয়াছে। 

৬ লুডায়জ্বুঠায় বা লুটায়। ৪ আলুফ। ০ দুর্ভ, আশ্চর্য্য আশ্চর্জত | 



দেওয়ান যদিন। ৩৬৪ 

(৪) 

এই মত সুখেতে আরে তারার দিন যায়। 

গোপনে থাকিয়া বিবি চিন্তয়ে উপায় || 

দূধ্মন সতীন্-পৃতে খেদাই কেমনে । 

দিব নিশি তার কেবল এই চিস্ত! মনে || 

মনের গুমর ভাব কেউরে না কয়। 

মিডা কথা দিয়া সকল করিয়াছে জয়।। 

বলাবলি করে লোকে “এই কি অচরিত১। 

সতাইয়ে না দেখছি আর অত করতে ইত ।। 

সতাইয়ে পারলে দেখি গল টিপ্যা মারে। 

সর্তীপূতের লাগ্যা কেবা অত যতন করে ।। 

মুখের গরাস দেয় যতনে তুলিয়া । 

আলুফ। জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া ||” 

বিবির যতনে দেওয়ান মোহিত অইল। 

আলাল দুলালে রাখে আন্দর মহল || 

বিবির হাতেতে সপ্যা আলাল আর দুলালে । 

দেওয়ান-গিরি করে দেওয়ান খুসী অইয়। দিলেও || 

এই' না মতে দিন যায় আরে বিবি ভাবে রইয়া। 

কেমনে সতীন্কীাটা দিবাম সাঙ্গ দিয়া || 

শাওনিয়া বম্ঘার& পানি টলমল করে| 

এরে দেখ্য। বিবি কিনা ফন্দী এক করে।। 

“নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া |« 

আরং জমিব* কত দেশ ভাসাইয়া || 

» অচরিত --আশ্চর্যয 1 ২ ইত-্হিত। 
৩ দিলে-অভ্তঃকরণে | ৪ শাওনিয়া ব্ঘঘার --শ্াবণ বর্ধার। 

« নয়া --- ভাসাইয়া »শ্বাবণের মুতন জলে দেশ ভাসিয়। গিয়াছে। এখন সংখ্যাতীত সদৃশ 

যা'ছের নৌকা একত্রিত হুইয়। প্রৃতিম্বন্বিতার সহিত জলের উপর ভাসিষে। 

*» আরং জমা ল পূরর্ষবন্ে (বিশেষতঃ পূরর্ষ ময়মনসিংহে) বর্ধাকালে যখন মাঠ-বাট, খাল-বিল জলে 

একাকার হইয় যায়, তখন কোলে নির্দিষ্ট স্থানে বহু সুসন্ৃজিত দৌড়ের নৌকা বাইচ খেলার জন্য একত্র হয়! 



৩৬৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

এই না আরংএর কথ বুঝাইলে দুঘ্মনে। 

যাইতে চাইব কত আনন্দিত মনে ॥ 

এই না আরংএ দেই তারারে পাঠাইয়া | 

মারিবাম জলেতে দিয়া চর পাঠাইয়া || 

এই মতন মনে মনে কর্যা বিবেচন। | 

জল্লাদে ডাকিয়া বিবি করয়ে মন্ত্রণা || 

নিরালা৷ ডাকিয়া কয় জল্লাদের ঠাই। 

“তোমার মতন সুহৃদ আমার দুনিয়াতে নাই || 

এক কাম মোর যদি কর তুমি ভাল । 

বিশ পুড়া জমি বাড়ী দিবাম কইর! কাওল!১ || 

সত্য কর জল্লাদরে রাখবা আমার কথা | 

গোপন মতন করবা কাম না করবা অন্যথা || 

সত্য কইর! জল্লাদ যে কয় বিবির কাছে। 

ভাল্দি কইরা কউখাইন২ মোরে কিবা কাম আছে 

বিশ পুড়া জমি দিলে জানবাইন* মনে মনে । 

না পারি মুই এমন কাম নাই তিরৃভুবনে || 

তার পরে দৃষ্টা বিবি কোন্ কাম করিল। 

জল্লাদের কানে কানে সগল কহিল ।। 

বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি। 

খুসী হইয়া ফির্যা গেল নিজের যে বাড়ী॥ 

সতার ডাকিয়া বিবি করমাইস করিল। 
“ময়রপংখী নায়ের এক করহ সিজিল৪ | 

তাধাকেই আরং বলা হয়। এই উৎসবটি মনসা দেবীর পুজার দিন সম্পূর্ণ তা লাভ করে। সহ সহ দর্শক 

উৎন্্ক নর্ধনে প্রতিছদ্বী নৌকাসমূহের অভিযান লক্ষ্য করিয়া থাকে। নৌকা! বাওয়ার তালে তালে বাহকেরা 

যাদ্যসহযোগে পদ্যাপুরাণ ও কৃষ্ণলীলার 'করুণ গীতি গাহিয়া থাকে। 

 » ফাওল। -«কধূলতি করিয়া, লিখিয়া পড়িয়া । ২ কউখাইন--বনুন। 

॥ ১... অআনিবেন। রর  & পিজিলজ্বাবস্বা। 



' দেওয়াপা দিনা ৩৬৭ 

আলাল দুলাল সেই নায়ে আরংএ যাইব 1 

কিস্মাত১ লাণিবে যাহা আমি তাই সে দিব ।” 

্ু সঃ সং ্ঃ 

ময়ুরপংখী নাও পরে ঘাটেতে আসিল। 

নানাকপ আভরণে কুমারে সাজাইল ॥। 

খাদ্যবস্ত যত কিছু মায়ে সাজাইয় | 

তুল্যা দিল পীরার বান্দী২ কথা বুঝাইয়া || 

সাজাইয়৷ কৃমাররারে নায়ে দিল তুলি। 

জল্লাদ অইল সেই নায়ের কাড়ালী* ॥। 

বাইতে বাইতে নাও পড়ল দরিয়ায় ! 
গেরাম নগর কিছু নাই তে দেখা যায় || 

পরেত জল্লাদ কয় কুমার দূইয়ের আগে । 

“ইয়াদ কর৪ আল্লার নাম মরণকালের আগে ।। 

তোমরার«ৎ যম আমি দুয়ারেতে খাঁড়া । 

আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা || 

অখনই* মারিবাম পরে ডুবাইয়া দরিয়াতে। 

সতাইয়ের বজ্জাতি কিচছু না পার্লা বুঝিতে || 

বিবি ছায়বানীরৎ হুকুম জান্য মনে সার। 

বিশ পুড়া জমি পাইবাম নাই তোমরার উদ্ধার || 

আনচুক* এই কথা শুন্যা মাঝির যে মুখে। 

আলাল দুলাল কান্দে থাপাইয়া বুকে || 

১» ফিস্মত শমুল্য ॥ * 'লীরার বান্দী - ছার-পহরী | 

৩ কাড়াঁলী ০” কাগারীর অপত্রংশ | ৪ ইয়াদ কর--স্রণ কর! 

* তোনয়ার ৬ তোমাদের | ৬ অখনই »* এখনই । 

৭ স্থারবানীস সাহেবানী | ৮ আনচুক » অকস্াছ। 
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“সতাইয়ের ছল কথ হায়রে আগে জানি নাই। 

বেনালে» পড়িয়া হায়রে পরাণ হারাই | 

আগে যদি জানৃতাম সতাই এই তোমার মনে। 

পলাইয়। দুই ভাই থাকতাম ফির্যা বনে বনে ।। 

কোথায় রইল। মা জননী কোথায় বাপজান। 

বেনালে পড়িয়া আমর। হারাই পরাণ || 

(জল্লাদরে) তুমিত মায়নার চাকর তোমার দোষ নাই। 

যে কামেতে স্বাথ অইব তোমর। করবা তাই || 

জনম হইতে আরে জল্লাদ কত পাইলাম দখ। 

এক কাম কর যুদি ঢাইনা আমরা মূর্খ | 

বাপের ভীডাৎৎ বাতি দিতে আমরা দই ভাই। 

দুঃখের দোসর বাপের আরত কেহ নাই | 

সতাই বলিয়া কিন। কর্যাছে দঘ্মনি।"' 

মনসুর বয়াতী কয় এই সতাইর গণ বাখানি ॥ 

“যূদি মায়ের বইন আরে মাসী অইত। 

পরাণ দিয়৷ বইন-পুতে পাল্যা রাখিত || 

যুদি বাপের বইন আরে ফুফ্* না অইত। 

টান দিয়া ছেউড়া ভাই-পুত কোলেতে লইত ॥ 

যুদি মায়ের জা আরে চার্ঠী ন। অইত। 

আদর করিয়া ঘরের বাইরি না৷ করিত ||" 

আঁলাল কাদ্গিয়৷ কয় জল্লাদের পার ধরি। 

“আমারে মারিয়া দেও দুূলালেরে ছাড়ি || 

দূলাল কয় “শুন জল্লাদ, রাখ মোর কথা । 

ভাইয়েরে ন৷ রাখ্যা আমারে মার দিয়া বেখা | 

জল্লাদ কদিয়া9 কয় “এই কি যন্ত্রণা । 

দুইজনেরেই মারবাম নাই সে শুনিবাম মন্ত্রণা ||" 

» বেনালে হু সন্কটে, বিপাকে । ২ ভীডাৎ- ভিটায়। 

* জুফু পিসী । | $ কুদিরা _ ক্রুদ্ধ হইয়া 



দেওয়ানা মদিনা ৩৬৯ 

দূই ভাইয়ে না জল্লাদের ধর্যা দুই পায়। 
পাথর গঁলয়ে এমন কান্দিয়া ভাসায় || 

কান্দন না শুন্যা জল্লাদ ভাবে মনে মনে । 

“এই খান১ রাখ্যা গেলে বাচিব পরাণে || 

বাপের রাজে।তে শাই সে পাৰিব যাইতে। 

বিনাদোঘে মারা কেনে বাই পাপ করিতে 11” 

বার ডিঙ্গা সাজাউর। সাধু সদাগর । 

উজান বাইয়। যায় ধান কিনিবার || 

জল্লাদ ডাকিয়। তার কাছে কয় গোপনে । 

কৃমাররারে২ নায়ে সাধু তুলিল। যতনে || 

আলাল দূলালে সাধু তুল্যা ভাসায় নাও। 

জল্লাদ ফির্শিযা পরে দেশে চলা যাঁয় || 

ধন্র। পীর পারে কাজলকান্দ! বাড়ী। 

তাইতে ন। বসতি কবে ইনাখর বেপারী || 

গিরস্থি৪ করিয়। বেচে একশ পড়া ধান। 

এমন গিরস্থ নাই তাহান সমান || 

ইরাধরের বাড়ী স।ধু ধান না কানিয়া | 

আলাল দূলালে কিন্ত দিল দান ধরিয়া || 

আলাল পূলাল থাকে সেই না বাড়ীতে । 

দেওয়ান পুত্র অইরা কত ক কপালেতে ।। 

সারাদিন গরু রাখে দূই বেল! খাইরা | 

মনের দ্2খে আলাদ শাবে গেল পলাইয়া || ১-১১২ 

১ এই খান - এইখানে, এস্যানে | ২ কষাররারে » ক্ষারগণকে « 

৩ ইয়াধয় বেপারী » হীরাধর ব্যাপারী । ব্যাপারী ০ বণিক । 

৪ পিরস্টি ০ গৃহস্থি ০ কৃঘিকর্মা ইত্যাদি | রা 

%€7--77978 ৮ 
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পু (৫) 

বাধ জঙ্গল তের ভূঁই১ ধনুক দইবার২ পা । 

তাহাতে বসতি কৰে দেওয়ান সেকেল্সার || 

সেকেন্দর দেওযানের বড শিগাবে*" আউশঃ । 

পংতী শিগাব করবার যায় অইয়। বেউহ্৫ || 

বনে বনে দুধ মিয়। কত পংখী মাবে। 

বিক্ষেব৬ নীচেতে দেখে এক ভেলিযাবে || 

জন্দব ছেলিয। দেখ্য। সঙ্ষেতে লইল । 

নিজেব বাড়ীতে মিয়। ফিবিন। বে গেল |! 

কত কাম করে ভেইল। মাযণ। নাই সে নেব । 

অপর্দত হয় যূদি দেওয়ান যাচ্য। দেব | 

দেওয়ান ভাবফে কে।নো ভাল। বাপেব বেটা” । 

চিনা নাই সে দেয় এই হইল বড লেঠা৯ || 

মাযনাব কথা যখন দেওযান কষ ছেলিযারে | 

ছেলিখা কব “নিবাম মায়না আমি একবাবে || 

একদিন চাইবাম মাযন। বাখবাইন মনেতে! 

সেই দিন পাই যেন আমাব যে হাতে |।” 

জান দিয়া করে আলাল দেওযানেব কাম। 

তাহ!র কাৰণে অইল চৌদিকে খুসনাম১০ || 

ধেওর়ানে থাসয়ে ভাল।১১ পূজ্রেব সমান । 

খেঁল।ল।১২ করিতে তাৰ মনে অইল টান।। 

, তের তুই _তেরটি ভূমিখও 

৭ ধ্বস দরিয়ার অপন্ষংশ |. ৩ শিগায়ে ০ পিকারে | 

ও» ডিশ খাতিছ, সঁধন ইচ্ছা | € বেউসূ -বেছস্, অজান | 

ক গালা ক্র । «৭ ছেলিয়ারে ছেলেকে । 
প্রা বাপের নাও 

| 1 পজি ' 1 নিতদধ পরিচয় দের না, এইটা বড় মুক্ষিলের কখা। 

টা $& ভোলা - ভাল । ১২ খেসাল! সজআন্মীয়ত। | 



দেওয়ানা মদির্না ৬৭১ 

দই কইনা১ আছে তার রূপে গুণে দড়। 
মমিন আমিন! নাম আছে বুদ্ধি বড়। 

দেওয়ার্ম ভাবয়ে এক ফইনা দিলাম তারে'। 

না৷ জানিয়া বাপনমায় পড়িল যে ফেরে ।।২ 

আলালে জিগায়৩ যদি মুখ পুছ্যা রয়ঃ। 
গিরস্থের পুত্র আলাল নিজের মূখে কয়।। 

এমন বেটা অইল কোন্ গিরস্থের ঘরে। 

বিশ্বাস ম। করে দেওয়ান" কেবল চিন্তা করে।। 

বার ন। বছর পরে এই মতে যায়। 

মায়নার লাগ্যা আলাল দেওয়ানেরে চায় || 

দেওয়ান ফুইদ করে আলাল “কিবা মাঁয়না নিবা | 

দিবাম তোমারে তুমি যেমন চাহিবা 1। 

আলাল কহে "সাহেব আরে শুনখাইন দিয়া সন। 

সহর যে আছে এক তার নাম বান্যাচঙ্গ || 

সেই না সরের লাগ!* সুন্দর কানলেণ। 

বাড়ী না বান্ধিতে আমার লইয়াছে দিলে” || 

পাচশ মানুঘ দিবাইন কাম করিবার । 

আর দিবাইন ফৌজ দূইশ লগেন কইরা তার ।| 

সেই না ঘরের মালীক সোনাফর দেওয়ান । 

ভাঙ্গে লড়্যা যেনে বাড়ী করি যে নিশ্বাণ 11১১৩ 

১ কইনাস কন্যা। 

২ না--- ফেব» আলালেয় বংশপরিচয় না জানিতে পারায় দেওয়ান মুক্কিলে পড়িল! 

| ৬ বৃদ্ধগাক ০. জিতাসা করে| 

1" "৪ বুখ পুছ্যা রয় _মুখ বুজিয়া রহে, কোন কথা বলে লা। 

« ফূইদ ফরেন জিাসা করে। ৬» সরের লাগা _ সহরের লাগা, নগরোপকষ্ন্থ | 

*. ফাদল-ুকানন, এখালে বাগান অর্থে । 
৮ দিলেন অভ্তঃকরণে। ৯ লগেন্সঙ্গে। 

»* জলে --- নির্দাণ*দ যাহাতে তাহার সঙ্গে যদ্ধ করিয়া বাড়ী ভৈয়ারর করিতে পারি তেমন 

মংখাক লোক জাযাকে দিতে আজ হয়। 



৩৭২. মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

এহ।তে দেওয়ান সাহেব অইয়। সন্্ত। 

আলালের মনের বাঞ্ছা করিল পূণিত।। 

সত রি সঃ শঃ 

বান্যাচক্গ সরের কিছু শুধখাইন১ বিবরণ । 

পুজ্রশোকে সোনাফর করিল কান্দন || 

আলাল দূলাল আছিল কলিজা তাহার ৷ 

“কোন্ ন। উছ্ছিলায়২ তঝি। ছাড়িল সংসার || 

পরাণের পুজ্বের। মোক অকালে মরিল | 

মেহেরারণ কিছু হাররে চিহ্ন ত না রইল 11” 

কাল্দিয়া কান্দিয়া মিয়ার অস্থি-চন্্ব সার। 

শেঘকাভাল৪ স্ত্রীরির পাইল যন্ত্রণা অপার ||« 

এক পুত্র অইল পরে সেই না বিবির! 

তারে রাখ্যা সোন।ফর গেল নিজের গির৬ || 

তার পরে অইল দেওয়ান সেই ন। ছেলিয়া । 

চাড়া ভাঙ্গা অইল সংসার দেখশুনের৮ লাগিয়া || 

নয়৷ উজীর নয়া নাজী পুরণ যত খইরা | 

বিবির মনের মতন লইল বহাল করিয়া || 

নয় যত উজীর নাজীর মুচ তাওয়াইয়া ফিরে । 

গন্যা বাছ্যা মায়ন। নেয় £হকাম নাই সে করে|» 

সেই না সময় আলাল বান্যাচঙ্গে আইল । 

পাঁচশ মানুঘ কামে লাগাইয়া দিল || 

১ শনখাইন- শুনুন। ২ উছিলা, অছিলা ». ওজর, হেতু। 

ও মেহের়ার _ আমার জন্য । ৪ শেষকাডাল শে কালে, এখনও পৃহ্ধবঙ্জে প্রচলিত। 

« শেষকাডাল - -- অপার _ বার্ধক্য দেওয়ান সোনাফর স্ত্রীর হাতে অশেঘ দুব্ধ্যবহার পাইতে 

লাগিলেন। 

৬» গির-গুহ। ৭ চাড়া ভাঙ্গা - ছিনু-বিচিছুম্ । ৮ দেখশুনের - তদ্বাবধানের । 

৯ নয়া --- করে নূতন উজীর নাজিরগণ বিঘয়-সংক্রান্ত কোন দিকে ঘুক্ষেপ করে না । তাহাদের 

ফোনমো৷ কাজকর্প নাই, কিত্ত বেতন ঘেওয়ার লময় তাহারা শৈথিলা প্রকাশ করে না। তাহারা গোফে তা" দিয়। 

ধরিতে লাগিব্? ' 



(দেওয়ান যদি ৩৭৩ 

দৃইশ ফৌজে ন। রাখে কানল১ ধেরিয়া। 

নিরাবিলি হর কাম বাধা ন। পাইয়া || 

এই না খবর গেল যখন বান্যাচঙ্গ সহর | 

উজ্জীর নাজীর যত রাগিল বিস্তর || 

চর পাঠাইল পরে খিরাজ২ না চাইয়া । 

আলাল করিল বিদায় কি কথ! বলিয়া | 

“বাপের জাগাতে আমি আরে বাড়ী করি | 

খিরাজের আমি কিবা ধার না ধারি|1” 

বান্যাচ্গের ফৌজ যত এই কথা শুনিয়া । 

আলালেরে বান্ধ্যা নিতে আইল ধাইয়া || 

দুই দলে অইল পরে আরে রণ না ভারী । 

বানিয়াচঙ্গ সর অইল ছারখারি || 

দখল করিয়। পরে সেই না সহর। 

আলাল অইল দেওয়াদ বাড়ীতে বাপের || 

সেকেন্দর সাহেবের বত লোক লঙ্কর। 

ইনাম বকশিঘ লইয়া গেল নিজ ঘর || 

সেকেন্দর সাহেব না এই কথা শুনিয়া | 

এক কইন। তার কাছে দিতে চায় বিয়া || 

তারপরে সেকেন্দর মিঞা] গেল বান্যাচঙ্গ সহরে। 

সাদির কারণে কত কহিল বিস্তরে || 

বিয়ার কথা শুণ্যা আলাল কয় দেওয়ানের কাছে। 

"আমার আর এক ভাই দনিয়াতে আছে || 

তার লাগ্যা*দিলে আমি বড় দূঃখু পাই। 

বিয়া করিবাম পরে তারে যুদি পাই |! 

দুই ভাইয়ে সাদি করবান নই কইন। তোমার | 

দেখ-শুন রাখ্য যাই খুইজে তাহার 11 

১ কানলস্ম কানন । ২ খিয়াজ »খাজন। | 

৩ দেখ ---- তাহার দেখুন রাখ্য ০ দেখিয়া শুনিয়া রাখিও | এই রাজোর তক্বাযধান করিয়ো, 

আমি তাহার অনুসন্ধানে চলিল।*। 
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একেলা আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে। 

দরিদ্রের বেশে মিঞা চলিল বৈদেশে || 

নর্দী-নালা! কত বন-জঙ্গল দিয়! পাড়ি। 

ভাইয়েরে না পায় মিঞা 'অত দঃখু করি ।। 

এক না হাওরে১ বটগাছের তলাতে। 

রিছরাম করয়ে মিঞা তাহার ছাওয়াতে 

সেই না গাছের তলায় যত রাখুয়ালগণ২ । 

গরু ছাড়িয়া করে সেইখানে খেলন || 

এই না খেলে এই না তারা বস্যা করে গান। 

শুন্যা তারার গান মান্ঘের জড়ায় কান 1০ 

পরেত মিলা সগলে গান জুড়িল। 

গানের সারাংশ 

“এক দেওয়ানের দেখ দই বেটা ছিল || 

দই বেটা রাখা তার বিবি যায় মরিয়া | 

বিবি মরিলে সাদি করল সেই মিঞা || 

সেই না দুটু বিবি আরে কোন্ কাম করে। 

বাইল৪ দিয়। জলে পাঠায় দেওয়ানের দই বেটারে | 

জলেতে পাঠাইল বিবি মাপ্লিবার কারণ । 

আল্লার ফজলে তারার বাচিল জীবন || 

আশ্বা*, পাইল তারা গিরস্থ্ের ঘরে । 

বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন্ না সরে।। 
না পাইল ছোটু ভাই তারে বিচরাহিয়া ৭ | 

রাইত দিন যায় তার কান্দিয়৷ কান্দিয়া | 

১ হাওর বিস্তীর্ণ যাঠ। ২ রাখুয়ালগণ - রাখালগণ | 

৩ গ্রই --- কান -রাখালন্বালকেরা কখন খেলায় মত্ত হয় আবার কখন বা বসিয়া পযশ্বরে গান 

ফরে। বালক-কণ্ঠ-নিঃস্যত মধুর সঙ্গীতে শ্বাস্ত পথিকের কর্ণ ভুড়াইয়া যায়। 

৪ খাইল - ছলন!। | 4 « ফজলে দয়ায় । 

৬». আশা. আশুক্ষ। * বিচয়াইয়া ০ অনুসন্ধান করিয়? । 
ন্ 
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এই ন। গান স্বালাল.আরে যখন শুনিল। 
নয়ান হইতে দবৃদর পানি পড়িল ॥ 

তারপর জিগায় মিঞা বাখুয়ালগণে। 
“এই গান শিখাইল তোমরারে কোন্ জনে 1” 

এই গান যেই জন শিখাইল আমরারে১ । 

সে আইজ ন1 'আসিল গক রাখিবারে || 

সেই ন। থাকয়ে এই গিরস্থ বাড়ীতে। 

তাৰ কাছে গেলে২ তুমি যাও এই পথে 1” 

গিরস্থের বাড়ীতে আলাল দূলালে দেখিল। 

সামনাসামনি পরে তারার পরিচষ অইল || 

আলাল কয় দূললেবে “শুন পবাণের ভাই। 

দেওযানগিরি কবি গিয। চল বাড়ী যাই || 

তোমার আমার সাদির দুলাইন৩ কর্যাছি থির৪ | 

ফিক্যা দেশেতে চল আপনান ঘব 11”? 

কহেত দূলল পবে এই কথা শুনিয়া । 

“গিয়স্বেব কন্যাবে যে কঝিখাছি বিয়া || 

কন্যার যে ঘবে অইল* এক ছাওয়াল। 

মাম রাখ্যাছি তাৰ সুকজ জামাল || 

গিরস্থে্ জমি 'কিছু দিয়া গেছে মোরে। 
তারারে ছাড়িয়া যাই কও কেমন কইরে* || 

সার্দিন। পরানের ভীরি তাহারে দা ৃ  

কেমনে যাইবাম আমি বদ করিবা | 
$ ী 

শুদ্বি। আলাল ক্ুয় শুল দুলাল ভাই। 

তালাকৃনামা৭ লেখ্যা গেলে অধন্থ কিছু নাই | 

রে 0. অদেছে। গেলে বত দু 
বিবাহের পাত্র ৃঁ  'ধির স্থির । 0, 

5৩ হইশ। ' কইরে _ রিয়া । 
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জাতি মাই সে থাকে আর এইখানে থাকিলে 

কিসের সংসার কও জাতি ন। রহিলে 11১ 

গং সং ০ স)?+ 

এই সগলি কথ শুনা! আরে দূলাল চিন্তা করিয়া | 

মদিনার ভাইয়েরে আনে ডাক দিয়া || 

তার নিকট মিঞা সগল কহিল । 

তালাকৃনামা একখান লেখিয়। যে দিল || 

মদিনার সাথে আর দেখ। না! করিরা । 

আলালের সঙ্গে মিঞা গেল যে চলিয়। || 

শআরঘিত২ অইরা দ্ই ভাই পশ্থেতে চলিল। 

বানিগ্নাচঙ্গের সরে তারা দাখিল অইল | 

সেকেন্দর দেওয়ান পরে এই কথা শুনিয়া । 

বানিয়াচঙ্গের সরে আইল সাদির দিন দেখিয়া || 

আলাল দূলালে সাজায় নানান আভরণে । 
মিডিনল কর্যা চলে আরে যত লোকজনে || 

আন্তি* চলে ঘোড়া চলে চলে টী আর। 

তীরন্দাজ বরকন্দাজ লাগ্যা৪ চলে পাছে তার।। 

তার মধ্যে চলে জামাই জালাল দলাল। 

সকলের পাছে ছুলী বাজাইয়া ঢোল | 

এই ন। মতে আলাল দুলাল গিয়া শ্ৃশুরবাড়ী। 

মমিন।-আমিনায় পরে লইল সাদি করি || 

মমিনারে আলাল আর দুলাল আঙিনারে | 

সর। মতে€ বিয়া কইরা আইল নিজ ঘরে। 

১ কিসের --- রহিলে সু দেওয়ানের পুত্র হইয়) চাঘার ঘরে থাকিলে আর জাতি কি করিয়া থাকে ? 

আর জাতিই যদি যায়, তবে জীধনে দরকার কি ? 

৭ অরঘিত - হযঘিত, আহলাদিত। ২ আতি-হাতী। 

৪ লাঠ্যাস্লাঠিয়াল। ধ 

* সরা মতে যুসলমানদের প্রথানুযায়ী, বিধানানুসারে ) 
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দেওয়ানগিরি বর্যা তারার সুখে দিন যায়। 

দিন ফির্যাছে১ আল্লা কইরাছে উপায় ॥ ১--৯৪ 

(৬) 

তালাকনামা যখন পাইল মর্দিনা সুম্দকী | 

হাসিয়া উডাইল কণা বিশ্বাস না করি ।। 

“আমার খসস ন। ছাড়িব পরাণ খাকিতে। 

চালাকি করিল মোন পরখ করিতে || 

দূলালে তালাক দিব নাই সে লর মনে 

মদিনারে ভালবাসে যেবা! জান পরাণে || 

তারে ছাড়িয়া দূলাল রইতে না পারিষ। 

কতদিন পরে খসম নির্টয় আসিব |” 

আইজ আসে কাইল আসে এই ন1 ভাবিয়া. । 

মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গৌয়াইয়। || 

আইজ বাণায় তালের পিডা২ কাইল বানায় খৈ। 

চিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামভা-বান্ধা দৈখ || 

শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া | 

হইাড়ীতে ভরির়। রাখে ভিক্কাতে তুলিয়া || 

এই মতন খাদ্য কত মদিনা বানায়। 

হায়রে পরাণের খপম কিন্লা নাহি চায় || 

ভাল! ভালা মাছ আব মোরগের ছালুন৪ । 

আইজ আইব বল্যাৎ রাখে খসমের কারণ ॥ 

তেওতনা৬ পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল। 

অভাগীর কোন্ দো কেমনে ভুলিল | 

১ দিন ফির্যাছে- সুদিন দেখা দিয়াছে। ২ পিডা-্র পিঠা : পিক । 

* গামছা-বাঙ্ধ! দৈ- এক প্রকার অত্যুতৎ্কৃষ্টদৈ । ইহা এত ঘন যে, গামছায় শ্বচন্ছন্দে বান্ধিয়া রাখা 

ঘায়। পুরর্ববের স্থানে স্থানে অদ্যাপি এই প্রকারের টদ পাওয়া যায় ূ 

৪ হালুন-_ব্যগন! « আইভা আইব বল্যা - আজ আসিবে বলিয়। । 

৬ তেওতনা-ুতবুতে। না। 

&৪--1978 8.7, 
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এই ষতে গেল ছয় মাস ভাবিয়া চিস্তিয়া | 

উপায় ন। দেখে বিবি ঘরেতে বসিয়া | 

শিশুপূত্র সুরুজ জামাল বাপের পরাণি। 

তারে পাঠাইবাম যথায় করয়ে দেওয়ানি || 

সুখে খাউক১ দঃখে থাউক মোরে ন। ভূলিব। 

সময় পাইলে মোরে গির্চয় কাছে দিব || 

এই ন। ভাবিয়। বিবি কোন্ কাম করে। 

ভাইয়েরে ডাকিয়। পরে আনে নিজ ঘরে ।। 

ভাইয়েরে বঝাইয়। কয় “তুমি সোদর ভাই । 

তোমার কাছেতে মোর কিহ্ুই গোপন নাই ॥। 

তমি যাও পরাণের পৃত্র স্ুরুজভে লইর। | 

খসমের খবর এক আনশহ জাশিয়া || 

আমার সগল কখ। তাহারে বলিব। | 

তার মনের কখ। যত সগল শুনিব। ||? 

এই ন। বলিয়। বিবি পাঠায় তারাবে । 

যাইতে যাইতে গেল তার। লানযাচঙ্গের সরে || 

বান্যাচঙ্গের সরে পরে দূলালের সাথে । 

দেখ। না অইল তারার বারবাঙ্গলার২ পথে ।। 

দুলাল দেখিয়া পরে তারার্রে চিনিল। 

কানে কানে এই কথা তারানে বলিল ।। 

“নাই সে থাক এইখানে আর যাও ফিরিয়া | 

অসন্পলানি অইবাম আমি তোমরারে লইয়া 11৩ 

ক্ষেতখল। আছে তোমর। সেই সগল কর । 

আর না আসিও ফির্যা বান্যাচজের সর ।। 

সেইখান থাকৃলে তোমরার সুখে যাইব দিন । 

এইখান আস্যা আমরারে* নাইসে কর হীন ।। 

১» থাউফ - থাকুক । ২ বারবাঙগুল! ০ বারদুয়ারী বাঙ্গালা যর়। 

* অসন্ধানি ---" লইয়া» তোমারদিগকে নিয়া আমাকে অসন্মানিত হইতে হইবে । 

* আমরারে - আমাদিগকে । আবাদিগের মাথা হেট করাইও লা। 
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জল্দি চলিয়। যাও মোর পানে চাইয়া । 
সরম পাইবাম লোকে ফালাইলে জানিয়া ||” 

দূলালের মুখে এই কথা ন। শুনিয়া । 

দঃখিত অইয়। তার। গেল যে চলিয়া ॥ 

তারপরে দুইজনে পঙ্থে মেলা নদিল। 

কান্দিতে কান্দিতে সুরুজ বাড়ীতে ফিরিল ॥ 

মায়ে নিকট যত কঙিল খবর। 

শুন্যা মদিণ! বিবি দঃখিত অস্থর || 

মং রহ সঃ রঃ 

মদিনা কান্দয়ে “আলা কি লেখ্ছ কপালে । 

বনের পংধী অইয়া যেমন .উইড়া গেলে চইলে 1১ 

পরাণের পংখী জামার পরাণ লইয়া গেলা | 

পাঘাণে বান্ধিয়৷ দিল্ রচিলা একেলা ||২ 

একদিন তো! ন। দেখ] থাকিতে পারিত। 

কোন্ পরাণে করলা ইতে বিপরীত || 

লক্ষ্ণী ন। আগণ মাসে ঝ।ওয়ার দাওয়া মারি৪ | 

খসম মোর আনে ধান আমি বান লাড়ি৫ || 

দুইজনে বস্যা পরে ধান দেই উনা৬। 

টাইল ভরা ধান খাই করি বৈচা কিনা || 

হায়রে পরাণের খসম এখন করিয়া । 

কোন্ পরাণে রইলা আমাকে ছাড়িয়া | 

১ ধনের ---চইলে ০ ঘনের পাখী যেমন অপরত্যাশিতভাবে উড়িয়া চলিয়া যায়, তজরপ আমার 

গ্বাীও কি আমাকে না বলিয়াই হঠাৎ চলিয়া গেল। 

ৎ পাছাণে - -- একেলা! বুক পাঘাণে বাঁধিয়া একলা রহিলাম । ২ ইতে-্হীতে। 

৪ বাওয়ার দাওয়া মারি - বাওয়া এক প্রকার হৈমস্তিক ধান্য। তাড়াতাড়ি ও নিরতিপয় ব্যস্ততার 

সহিত কোনে কাজ সম্পন্ করাকে গ্রাম্য ভাঘায় “দাওয়া মারি'তে কাজ সারা বলে । ঝড়জলে পক্ক বাওয়া ধানগুলি 

নষ্ট হইয়া যাইবে ভয়ে কৃঘকফেরা “দাওয়া মারি' করিয়া শস্য ঘরে তুলিয়া আনে। « লাড়ি-বিছাইয়া দেই | 

*» উদা দেওয়া ০ কল! দিয়া খাড়িয়া কিংবা বাতাসে ধান উড়াইয়৷ দিয়৷ খড়কুটার টক্রা ও সারহীন 

ধনগুলি দূর করিয়৷ দেওয়াফে উনা দেওয়া বলে। 



৬৮০ মৈননসিংহ-গী ততিকা 

পোষ প। মাসেতে খখন ছাবে১ সাইল ক্ষেত। 

আমি না অভাগী পর দেই যত লেত খেত২ ॥। 

উক্কায় ভরিয়। পানী তামক ভত্িয়। । 

খসমের লাগযা খকি পশ্থপানে চাইয়া || 

হায়রে পর।ণের বন্ধু রইল। কোন্ দেশে। 

অভাগী কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশে । 

ক্ষেত ন। পেকিয়।৩ খসম যখন দেয় গুভি৪ | 

ভাত ন। রান্ধিয়। তার লাগ্যা থাকি বসি || 

জাল।« আগ্ায়াইয়।৬ দেই ক্ষেতের কাছেতে। 

কত তারিপ" করে খপ আসির়। বাড়ীতে || 

কোন্ না পরাণে খসম রইলে ভুলিয়া । 

মনের যে দঃখে যায়রে অঙ্গ মোর জলিয়া || 

“হায়রে দারুণ আল্লা যদি এই আছিল মনে । 

কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে” | 

দারুণ মাঘ না মাস শীতে কাঁপয়ে পরাণি। 
পতাবর* উঠ্যা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী || 

আগুণ লইয়া! আমি যাই ক্ষেতের পানে । 

পরাৰ অইলে১০ আগুণ তাপাই দুইজনে ॥ 

সাইলের দাওয়া মার দূয়েন১ যতনে তুলিয়া । 

স্থখে দিন যায়রে আমরার ঘরেতে বসিয়া |" 

১ ছাবে_ছাইয়। যাইবে ; সাইল ক্ষেত ধানগাছে পুরিয়া যাইবে । 

২ পর দেই যত লেত খেত- (পর দেই-পুহরা দেই। লেত খেত- জঞ্জাল, আবর্জনা, যাহাতে 

ফাহ!কেও তাঁক্ত-বিরজ্ঞ করিয়া দেয়।) আমি সকল জঞ্জান-বিরক্ি ভোগ করিয়াও শস্যক্ষেত্রে পাহারা দেই । 

৬ পেকিয়া ₹ পক্ষময় করিয়া, ক্র্দামাক্ত করিয়া | | 

৪ গুছি-গুচছ হইতে, কর্দমাক্ত জমিতে চারাধানের গাছ পৃতিয়া দেওয়াকে গুছি দেওয়া বলা হয়। 

« জাল। - ধানের চারাগাছ, জমি কর্দামাক্ত করিয়া তাহাতে পুতিয়া দেওয়া হয়! 

» আগুায়াইয়া - এগিয়ে | + তারিপ-- প্রশংসা | 

৮ দেখাইয়া স্বপনে _ শ্বপের যত ক্ষাণিক সুখের দৃশ্য দেখাইয়া | 

৯ পতাবর _ পৃত্যুঘ। ১০ পরাৰ অইলে --শীতে কষ্ট পাইতে থাকিলে । 

১৯ দৃয়েম্দুইজনে। 



দেওয়াঁনা মদিন! ৩৮৯ 

সেই ন। জুখের কথা যখন হয় মলে। 

মদিনার বয় পানী অজ্জর১ নয়ানে | 

এমন নিদয় খসম হেমনে অইল। | 

তোমার বিরয়ে২ কান্দি বসিয়ে একেলা ॥। 

খসম কাটে চাড়িত আর আমি আনি পাবী। 

দূয়ে মিল্যা করি কাম আমি অভাগিনী || 

এমন ন। খসম গেল মোনে ফাঁকি দিয়া । 

কেমনে থকিবাম আমি পরাণে বাচিয়। || 

“আমার মতন নাই রে আধ অভাগিনলী। 

ভর। ক্ষেতের মব্যে আমার কে দিল আগুণি।। 

কোন্ না পরাণে আমি থাকবাম বাঁচিয়া । 

মন-পংখখী মোক উড়যা গেছে আছে কেবল কায়া ||” 

কান্দির। কান্দিয়। বিবির দূঃখে দিন যায়। 

খানাপিন।৪ ছাড়্যা কেবল করে হায় হায়” || 

তারপরে ন। চিন্তায় শেঘে হইল পাগল । 

যাইন। মুখে লয় তাই সে বকয়ে কেবল |। 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দেয় গালি । 

ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার € (দেয়) ক্ষণে করতালি || 

খাওন বেগর* আর এই না আবেস্বায়” | 

পোনার অঙ্গ মৈলান হইয়া হাড়েতে মিশার || 

দিনে দিনে সব্্ব অঙ্ হইল যে শেষ। 

কালি কেশরতা”৮ মুখ অইল বিশেঘ || 

তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া । 

বেস্তের* হুরী১০ ন। গেল বেস্তেতে চলিয়া! || 

অজ্জ্জর » অঝোরে | ২ বিবরে 5 বিরহে | ৩ চাড়ি কাট! _ খড়কাট৷ ॥ 

খানাপিনা » খাওয়া ও পন্বা | « জোকার দেয়-জয়-জয়কারসূচক উলুধ্বনি করে। 

বেগর ০০ বিনা, ব্যতীত । ৭ ত্বাবেস্থা ল অবস্থা | 

কালি কেশরতা 7 একপ্রকার গান কাল ব্বং-এর ঘাস, তাহার ন্যায় । 

বেস্তের - বেহেন্তের, স্বর্গের! ১০ হরী-- একশ্েণীর পরীবিশেঘ । 



৩৮২ মৈমনসি”্হ-গীতিকা 

দূখের বাচছা সুরুজ জামাল পইড়া মায়ের পর | 
চক্ষের জলেতে ভাসে কান্দিয়৷ বিস্তর || 

পাড়াপরশী মিল্যা সবে কয়বর খুদিয়া | 

মাটি দিল ফতুয়া মতন জনাজ।১ পড়িয়া || ১-১১২ 

(৭) 

বিদায় দিয়া পরাণের পুতে চিন্তয়ে দূলাল। 

“কলিজার লৌ আমার সুরুজ জামাল | 

নিদয় অইয়৷ তারে কেমনে দেই ছাড়ি! 

কেমনে ছাড়িবাযম আমি মদিনা সুন্দরী || 

কি কইব মদিনা বিবি শুনিয়া মোর কথা! । 

দু:খ যে পাইল তার দিলে কত ব্যথা || 

যে নাকি পরাণ দিয়। কিন্যাছিলৎ মোরে। 

ফাকি দিয়া কোন্ পরাণে আইলাম ছাইড়ে তারে | 

দঃখের দোসর বিবি আমার যে জান। 

তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ || 

তার বাপে দুএঠখের দিনে আশ্বা দিল মোরে । 

সুখের লাগিয়া বিয়। দিছিল যে তারে ।। 

আমার পানে চাইয়া দিছিল জমি বাড়ী যত। 

তাবছিল মনে আমি তারে সুখ দিবাম কত ।। 

সেই ন মদিনার মনে দিলাম বড় দাগ । 

মরিলে দজকেত৩ হায়রে অইব আমার জাগা || 

অসার দনিয়াই দৃই দিন সুখের লাগিয়া । 

জান্যা বুঝাযা৪ লইলাম আমি দৃজক বাছিয়া || 

এমন কামের কাছে আমি নাই সে যাই।« 

পায়ে ধর্যা ক্ষেমা চাইবাম তারে যদি পাই।। 

১ ফতুয়া মতন জনাজা » মুসলমানের ধর্শশীন্্রসঙ্গত স্বর্গ গত আত্মার শাস্তিলাভার্থ প্রার্থনা । 

২ কিন্যাছিল ন্- ক্রয় করিয়াছিল । ও গজফে - নরকে । 

» জান্যা বুঝা আলিয়া যুঝিয়।।. * এমন ---সে থাই এমন কাজ আমি করিব না। 



দেওয়ানা মদিন। ৩৮৩ 

এই না ভাবিয়া দূলাল কোন্ কাম করে। 

ন। জানায় আলাল ভাইরে না জানায় স্ত্রীরিরে || 

ঘরতনে১ বাইরি অইয়া পছে দিল মেলা । 

লোক লঙ্কর নাই সে চলিল একেলা || 

যাইবার কালে হাচির শব্দে বাধা যে পড়িল। 

কতক্ষণ দূলাল মিঞা বার যে চাহিলৎ || 

তাকস পরে মেল। দিয় সামনে দেখে তেলী। 

ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন* শিয়ালী ॥| 

মাথার উপরে ডাকে কাউয়া* চিল বরইয়া* | 

নান। অলক্ষণ দেখে পঙ্থে মেলা দিয়া || 

"না জানি আল্লাজী আমার কি লেখৃছুইব্* কপালে । 

কুলক্ষণ দেখলাম কত পশ্থে মেল৷ দিয়া 11" 

যাইতে না যাইতে আরে গেল বাড়ীর কাছেতে। 

মদিনার আদরের গাই পড়িয়। পন্থেতে || 

ঘাস দাই পানি নাই ডাকে ঘন ঘন। 

এরে দেখ] দুলাল মিঞার দূংখু হইল মদণ || 
বনি 

ছয় না বচছনের মদিন। হাট্যা বেড়ায় পাড়া । 

এক ডও৮ নাহি খাকে দূলালের ছাড়া | 

এক দই করি দেখ ছয় মাস গেল। 

দলালের লাগ্যা মদিন। পাগল হইল ॥ 

বৈশাখে ঝুলবুল্যার বাচচা উড়াইয়৷ নেয় মায়। 

দলালে ডাকিয়া কন্যা ধরিবারে চায় || 

সেই ত বূলবল্যার বাচচা! জুলুঙ্ায়৯ রাখিয়া | 

দইজনে পালে তারে যতন করিয়া 11 

» ঘরতনে০্ দ্র হইতে । ২ বার চাহ] » অপেক্ষা কর! । 

৬ গাভীন হু গর্ভবতী । ৪ কাউয়া 7 কাক । « গ্লইয়া »* হিয়া রছিয়।। 

* লেখ্দুইন্ 7 লিখিম্মাছেন | « মন ০০ অধিকরণ “মনে! 

৮ ড় দ্ড। ৯ ভুলুছ খাঁচা! 



৩৮৪ মৈমনসিংহ-গীতিক। 

শন্যরে জুলুঙ্গা আজ উসারাতে৯ পড়ি। 
ছোট, কালের২ বুলবুল কান্দে ঘরের চালে পড়ি।। 

বুলবুল্যারে ডাক্যা দেওয়া কহিতে লাগিল । 

“কি জন্য বুলবুল তোমার আখি দেখি লাল ||" 

“পরাণের মদিন। বিবি কব্বর হিথানে। 

তার লাগ্যা আখি লাল চইল কান্দানে |" 

“হায়রে বূলবূল পংখী কান্দ কি কারণে। 

আমার মদিন। বিবি গিয়াছে কোন্ খানে ||” 

“জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া দ্ইজনে লাগাইল। 

মদিনারে লইয়। জল ঢালা বাঁচাইল ॥ 

সেই ত ন। আমের চার। গরুতে খাইল। 

পরাণের পরাণ বিবি কোন্ দেশে গেল 1” 

“ঘরে কান্দে পাল। বিলাই«ৎ গোয়ালে কান্দে গাই। 

সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই |1” 

মান্ঘের গন্ধ নই বাড়ীর ভিতরে। 

কাউয়ায় করে কাকা চালের উপরে || 

মদিনারে ভাক্যা মিঞা উত্তর ন| পায়। 

তাহার লাগিয়! পরে চাইর দিক বিচরায়* || 

সুরুজ জামাল এই ন। ডাক শুনিয়া । 

দলালে দেখিল ঘরের বাইরি অইয়। || 

দলাল জিগায় “সুরুজ, মদিন। কোথায় |” 

চোখে হাত দির সুরুজ কয়বর দেখায় || 

১ উসারা 7 বারান্দা | ২ ছোটু কালের - শৈশবের | 

ও হিথানে-শীথানে, শিয়র়ে। পরাণের ,.. ,কাদ্গনে-_-প্াণের মদিনা সমাধি-শয়নে শারিতা | 

তাহার দৃঃখে কালিতে কান্দিতে পৌঘা বুলবুলের চক্ষ্ুটি লাল হইয়া গিয়াছে! 

৪ আমের বড়া- আমের আঁটি । «৭. « পাল। বিলাই ু গৃহপালিত বিড়াল । 

* বিচরায় -খেোজ করে। ৃ 
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চোখে হাত দিয়া সুরু কয়বর দেখায় 11 

| দেওয়ান! মদিনা, ৩৮৪ পৃঃ 





দেওয়ামা মদিদা ৩৬ 

করবর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া । 

কাশিতে লাগিল পূত্র মায়ের লাগিয়া | 

দুলাল পড়িয়। কান্দে কয়বর' উপরে । 

“হায় গে। আল্লাী পড়লাম কি পাপের ফেরে || 
নিজ হাতে বধ করলাম অননার» পরাণ । 

এই দুনিয়াতে মোর নাই আর থান২ || 
দিশা--- 

“পরাণের মদিন। বিবি উঠ্যা কও কথা । 

আর নাই সে দিবাম আমি তোমার দিলে বেখা || 

তুমি যদি দেও দেখ। মোর পানে চাইয়। | 

আর না রাখিবাম তোমায় বকছাড়া কইর! | 

উঠ্যা কখ! কও বিবি মোর মাথা খাও। 

আনইলে* যেখানে আছ মোরে লইয়া যাও 11”? 

“বিধির বিপাকে পইড়া কইরা হেন কাছ । 

তোমার কাছেতে পাইলাম আমি বড় লাজ ॥ 

আইসরে পরাণের বিবি কয়বর ছাড়িয়৷। 

কথ। কও মোর পানে তাকাও ফিরিয়া || 

তোমারে ছাড়িয়া কও কোন্ পরাণে খাকি। 

আমার কষ্টের আর কিবা! আছে বাকি ।। 

তাল যূদি বাস মোরে দয়া না করিয়া । 

তোমার কাছেতে মোরে নেওরে টানিয়া || 

'তিলেক ৭ থাকৃতা৪ তুমি ছাড়িয়া আমারে । 

পায়ে ঠাই দিয়। রাখ তোমার কাছারে« || 

আর না সয় যে প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা । 

পায়ে ধরি বিবি আর সয় না যাতনা || 

আমি নয় কইবাছি পাপ রইছ* ছাড়িয়া । 
পরাণের সুকজে কেমনে রইলে ভূলিয়া || 

১ জননা সক্্রী ; (কেনেন হইতে)। * ঞ্রানম্-স্বান | 

ঙ স্ঞআর যদি তাহা না হয় ; অনাথায়। ৪ থাকৃত) থাকিতে । 
« কাছারে.-ফাচ্ছে। * রইছ্.. রহিয়াছ। 

$&9-৮৮8838 ০ 
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মৈমনসিংহ-পীতিক। 

“তোমার লাগিয়া বাছা কান্দে পাইত দিন । 

খানাপিন! ছাইড়া সে যে অইছে* উদাসীন |1". 

দাওনা২ অইয়। দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় যাটি। 

“বুকের কলিজ! মোর কেবা লইল কাটি ।। 

জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের তার। । 

আমার কাছেতে অইল বাইতের আম্ধার।৩ || 

দরিয়। শুকাইয়। যায় পাথর অইল পানী৪। 

কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরাণি || 

আর ন! যাইবাম আমি বান্যাঙ্গের সরে। 

এইখান থাকবাম আমি পড়্যা কয়বরে || 

দরদালান দেওয়ানগিরিতে কাধ্য নাই মোর | 

আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্জের সর || 

পরাণের ভাই আলালে মোর কইও এই খবর । 

আভাগ্যাৎ দূলাল আর ন! ফিরিবে ঘর ।। 

ফকীর আছিলাম আগে অইলাম ফকীর । 

মদিনার লাগ্যা আমার বক অইল চির* || 

তালাকনামা নাই সে দিতাম না৷ করিতাম বিয়া! । 

তবেত আমার মদিনা না যাইত ছাড়িয় | 

দেওয়ানগিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি। 

জমিনের ধুলার লাগ্যা ছাড়লাম ইরামতি৭ || 

ছোটুকাল অইন্তে মোর মদিনা পরাণি। 

এক ডণ্ড না দেখলে সে যে অইত পাগলিনী ॥ 

এক সাথে গোৌঁয়াইন আরে কয়না বচছর । 

দোজকে রইলাম আমি মদিন! বেগর৮ || 

অইছে.্হইয়াছে। ২ দাওনা ০ পাগল,কাঙ্গাল। 

রাইতের আন্ধার! -য়াত্রির অন্ধকার | 

পাথন - -- পানী - পাথর স্রব হইয়া জল হইল । * আভাগযা _ হতভাগ্য । 

চির.্বিধীর্ণ 1 রি , ৭ ইরাষতি ০০ হীরাষতি। 

বেগরস্* নিকট, পহ্ষগ্ধে, বদিনার সঙ্ষে অপব্যবহারের দরুন আমি নরকে রহিলার। 



দেওয়ানা মদিনা ” ৩৮৭ 

এইমতে কান্দা। মিঞা কোন্ কাম করে। 

বান্ধিল ডেগুর।১ এক কয়বর উপরে || 

এইনূপে থাকে মিঞা দাওন। অইয়া | 

ফকীর সাজিল দূলাল দেওয়ানগিরি থুইয়া || 

আর নাই সে গেল মিঞা বান্যাচঙ্গের সরে । 

আখের গণিয়া দেখে কয়বর উপরে |।২ 

দূলালের কান্দনেতে পাথর গল্যা পানি । 

জালান গাইনে গায় গীত দঃখের কাইনী৩ || 

১ ডেগুরা _কুঁড়ে ধর । 

২ আখের - -- উপরে _ কব্বরের উপর থাকিয়া দূলাল মরণের দিন গণিতে্ছিল। 

৬ কাইনী-ুকাহিনী। এই গানের রচয়িতা মনসুর বাইতি ; জালাল গায়েন আগরে গান করিত। 

1 
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নরসুল্পা--২৪০ 
নাগারচী--২৩৯ 

নারদ--২০৭ 
নিরলইক্ষার সয়দানে--৮৬ 



নীপগিরি---২২২ 
নেতাই কুটুনি--৭২, ৭৬, ৮০ 

নেখু--০৩১ 

প্ 

পদ্যাবতী--২২০, ২২১, ২২৯ 

পদ্িনী--২০*, ২২৩ 

পরশুরাম--১৪০ 
পাগল ভোল1--২১০ 
পাট্নী--২৯১ 

পাটলী--২৮৫, ২৯১, ২৯৪ 
পাটুয়ারী--২৩৫ 
পাব্ধতী--২১৯ 
পালক্ক (পালং) সই--৭, ১২, ৩৮, ৪০-৪২ 
পুনাই--২৫০৩-২৫৬, ২৫৮, ২৫৯ 
পীর--২৭৪-২৭৭ 
পোয়া--৬১, ৩৩১ 
পৃতাপ কুদ্র--২২৪ 
পর্দীপকুমার--১৪৯-১৫১ 

পরয়াগ--২২২ 
প্যাগান্র--২৭৭ 

ফুলেশুরী--২৩৯ 

বস্তুমতী--২৬৬ 

বস্ুুযাতা--১৫৩ 

ধাধরা--১৮১, ১৮২ 

বান্যাচঙ্গ--.৩৭ ১-৩৭৩ 

বামুনকান্দা--৯ 
যাযুনকান্দি প্রাষ--২৪৮ 

বাক্লাপসী--২২২ 

ধাল্টিকি--৪৬ 
যাসুকি--৪৫, ২০৭ 

বিচটিত্র--২০১, ২৯৩-২৯০৫, ৩০২-৩০৫৮ ৩১০ 

বিনোদিনী রাই--২১০ 

বিষু--২০৬, ২২৭ 
ঘূলাবন--৮৩, ২১০, ২১৫, ৩০৩ 

শব্দ সূচী ৩৯১. 

থেহলা--৯৬, ২২৬১ ২৩০১ ২৩১৪ ২৩ 

০... 

ভঙগীরথ সদাগর--২২৩ 

তবন্দী--২১৩ 

ভবানী--৪৫, ২১০, ২১২, ২১৬ 

ভাগীরথী--৪৫ 

ভাটিয়াল--২৭৩, ৩১৫, ৩২০ 

ম 

মইঘাল (মৈঘাল)--১৪৬-১৪৯, ১৬০, ১৬৯ 

যকা--৩ 

মপুরা--২২২ ২২৩ 

মদন (ঠাকুর)--১৩৩-১৩৫ 

মদিনা--৩৭৫-৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮৩-৩৮৬ 

মন-পবনের নাও--৯৭, ১০০ 

মনসা দেবী--৪৫, ২২৬ 

মনসা (পৃজা)--১৬১ 

মনসুর বয়াতি- ৩৬৩ 

মন্দাকিনী-- ২৬৩ 

মলুয়া -৪৫-১০০ 

মহাজ্ঞান-২১৮ 

মহুয়া--৩-৪৭ 

যহেশুর--৪৫, ২২৭ 

যাইনৃকা (মাইনৃকযা, মাইন্ কিয়)--8৪* ১৩, ১৪, ৪১ 

মাধব--২৯৩-২৯৫, ৩০২-৩০৮ 

মানকচু--৬০, ৩৩১ 
বুরারি চণ্ডাল--২৬৭ 

মুশিদাবাদ--২৪২ 

মেধুরী--৬৯ 

যম-*৬৩, ৩৩৩ 

যশোধারা--১৯২ 

রক্ষাকালী- ৩৩৩ 

রমপূর ২৪২ 



৩৯৭ | মৈমনসিংহ-শীতিক! 

রঙ্গেধুর-.৩১৬। ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩8৭ নরস্বত্ী--8৫, ১২১, ১২৩, ১৫৩, ২০৬) ২৬৩-২৬৫ 
দয়ুনচকী---২৩২ বাধু--২৭। ২৯, ৩০ 
রাখচন--১৩০। ২৪১, ২৪৭ সীতা- ৪৫, ৩১৩ 
রাষণ--৮৭, ২১০, ২১৪৯ সুধন--১০৮ 

রাম--৩৩৩ সুনাই--১৭৩-১৭৬, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৭-১৯০ 
রামপুর সহর--২৩৯ সুলরবন--৩ 

রনপরতী..২৩৯-২৬০ দু্ধাগাম-'১০৯ 
| ল সুরভি-২৮৫, ২৮৭, ২৯১, ২৯২ 

সুয়াভ্ (জামাল)--৩৭০, ৩৮২, ৩৮৪ 

লক্ষী (পুজা)--8০, ৪৭, ১২১, ১৫৩, ১৬২, ২০৬) স্থর্মা-৩০৩ 
২৫৪, ২৬৩, ৩১২, ৩৩২ সুদুকা--২১৭, ২১৯ 

লক্্মীঙপর--8৫, ৯৬, ২২২, ২২৪-২২৭, ২২৯, সূইচ্ রাজা--৩২৭, ৩১০, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৪৪-৩৪৭ 
২৩০ মত্যা-নদী-৬৬ 

লাহোর -- ২২২ সেকেদর--৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৬ 

৪] মোণাধব--৬৩, ৩৩৭ 

গোনাফব (দেওয়ান)--৩৫৫, ৩৭২, ৩৭৩ 
শচীগডা।/২২৪ 

শিব (পৃজ1)--১০৩, ১০৫, ১১৪, ২০৭ 

শিবুগাইন--২৬৫ হ্ 
শুক্কাচার্না--২১৪, ২১৫ 

শুলুষা--"২৩২ হাইজচ--২৪৬ 
শ্যাম! (পৃজ)--১৬৭ হার্উনী (হাউলা)-৮৬, ৮৮ 
শীদূর্ণ ডবানী--৪৫ হালিউরা--১২২ 
শিমাথ ঘানিয়া--২৭৪ হানুয়া--১৯৬, ১৯৭ 

শীধাস ধর--২২৪ হালুয়া দাম--৯৬ 
শীরাম--৮৭ হিজলগাছ--৯৫, ১৭৯, ১৮৪ 
শীহট--২২২ হিমানসী পরবত--8 

জজ হীরাধর--৫৬, ৫৯৬৩, ৬৬, ৬৭ 

হীরামণ (পোঘনিয়া পাঁখী)--২৮৫, ২৯১, ২৯৪ 
সত্যপীরেয় (পাঁচার্নী)--২৭৭, ২৭৮ ছমরা (বাইদ))--8, ৫) ৬, ৮, ১৩, ১৫, ৩৯, ৪১ 
সং্রীকমা---৩৩১ ছলিয়।--১২২ 

উট হালরিথন রদ গা জে 












